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1. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ, WYNIKAJĄCE 

Z PRZEZNACZENIA, SPOSOBU UŻYTKOWANIA, PROWADZONEGO 

PROCESU TECHNOLOGICZNEGO, MAGAZYNOWANIA I WARUNKÓW 

TECHNICZNYCH OBIEKTU, W TYM ZAGROŻENIA WYBUCHEM. 

 

1.1. ZASADY OGÓLNE 

 

 Obowiązek ochrony przeciwpożarowej wynika z art.3 ust. 1 Ustawy z dnia 24 sierpnia 

1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 1372 ze zm.) osoba fizyczna, 

osoba prawna, organizacja lub instytucje korzystające ze środowiska, budynku, obiektu lub 

terenu są obowiązane zabezpieczyć je przed zagrożeniem lub innym miejscem zagrożonym. 

Właściciel budynku, zarządca lub użytkownik budynku, obiektu lub terenu zapewniając ich 

ochronę przeciwpożarową, obowiązany jest w szczególności: 

1) przestrzegać przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych 

i technologicznych, 

2) wyposażyć budynek, obiekt lub teren w wymagane urządzenia przeciwpożarowe 

i gaśnice, 

3) zapewnić konserwację oraz naprawę urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób 

gwarantujący ich sprawne i niezwłoczne funkcjonowanie, 

4) zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, 

bezpieczeństwo i  możliwość ewakuacji, 

5) przygotować budynek, obiekt budowlany lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej, 

6) zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi, 

7) ustalić sposoby postępowania na wypadek pożaru, klęski żywiołowej lub innego 

miejscowego zagrożenia. 

Zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 

z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 r., nr 109, poz. 719 ze zm.) właściciele, zarządcy lub 

użytkownicy obiektów bądź części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych 

do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, 

magazynowych oraz inwentarskich zapewniają i wdrażają instrukcję bezpieczeństwa 

pożarowego. 

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna być poddawana okresowej 

aktualizacji, co najmniej raz na 2 lata, a także po takich zmianach sposobu użytkowania 
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obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony 

przeciwpożarowej. 

Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej, 

o których mowa powyżej, stosownie do obowiązków i zadań powierzonych w odniesieniu do 

budynku, obiektu budowlanego lub terenu, przejmuje – w całości lub w części – ich zarządca 

lub użytkownik, na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej ustanawiającej zarząd lub 

użytkowanie. W przypadku, gdy umowa taka nie została zawarta, odpowiedzialność za 

realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej spoczywa na faktycznie 

władającym budynkiem, obiektem budowlanym lub terenem. 

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i związane z nimi 

urządzenia określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 1065). 

Do zapoznania się z instrukcją i przestrzeganiem jej ustaleń zobowiązani są 

wszyscy pracownicy będący stałymi użytkownikami budynku, bez względu na rodzaj 

wykonywanej pracy i zajmowane stanowisko.  

Postanowienia instrukcji obowiązują zarówno pracowników będących stałymi 

użytkownikami budynku, jak i pracowników przedsiębiorstw wykonujących usługi na terenie 

Zespołu Szkół Budownictwa Nr 1 w Poznaniu. Umowa o powierzenie prac powinna 

zobowiązywać usługobiorców  do przestrzegania ustaleń wynikających z treści instrukcji.  

  Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna się znajdować w miejscach 

dostępnych dla ekip ratowniczych. 

 

1.2. CHARAKTERYSTYKA POŻAROWO–TECHNICZNA OBIEKTU.  

 

1.2.1. Nazwa i lokalizacja. 

Przedmiotem opracowania jest Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego dla obiektu 

Zespołu Szkół Budownictwa Nr 1 zlokalizowanego w Poznaniu przy ul. Rybaki 17 wraz 

z zagospodarowaniem terenu, drogą dojazdową, parkingami oraz infrastrukturą techniczną na 

obszarze działki. Budynek jest przeznaczony do pobytu maksymalnie 864 uczniów, 73 

nauczycieli i 16 pracowników administracyjno-technicznych. Szkoła jest otwarta w dni 

robocze w godzinach 6:00-22:00 (w godzinach 17.00-22.00 na terenie szkoły przebywa tylko 

personel sprzątający) oraz w niektóre weekendy. W weekendy szkoła jest użytkowany przez 

najemców. W pozostałych godzinach jest pusta. 
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1.2.2. Konstrukcja budynku. 

 

Przedmiotowy obiekt składa się z budynku głównego oraz przybudówki.  Obiekt składa się 

z czterech kondygnacji nadziemnych oraz jednej kondygnacji podziemnej (budynek jest 

całkowicie podpiwniczony).  Konstrukcja obiektu: 

KONSTRUKCJA BUDYNKU 
Lp.  BUDYNEK GŁÓWNY PRZYBUDÓWKA 

1 

Stropy: 
- nad piwnicą 
- międzypiętrowy 

 
Masywny, ceramiczny 
odcinkowy; 
drewniane na podciągach 
stalowych 
  

 
 
Stropy belkowe (stalowo-
ceramiczne) 

2 Ściany zewnętrzne Cegła pełna Cegła pełna 
3 Klatki schodowe Kamienne Płyty żelbetonowe 

4 Pokrycie dachu Więźba drewniana, dach pokryty 
papą 

Więźba drewniana, dach 
pokryty papą 

 
Przeznaczenie budynku: 

Lp. Kondygnacja Powierzchnia 
użytkowa Przeznaczenie 

Budynek główny wraz z przybudówką 

1 Podziemie 966,77 m2 
Sala gimnastyczne, szatnie, prysznice, WC, 
siłownia, pomieszczenia socjalne, archiwum, 
pomieszczenie warsztatowe, sala lekcyjna. 

2 Parter 869,41 m2 

Sale lekcyjne, portiernia pomieszczenie 
pielęgniarki, biblioteka, magazyn książek, 
pracownia informatyczna, szatnia, wiatrołap, 
klatka schodowa oraz WC (damskiej i męskie). 

3 I Piętro 962,91 m2 

Sale lekcyjne, zaplecza sal, pracownia 
komputerowa, pokój pedagoga, pokój 
nauczycielski, gabinety dyrektorów, sekretariat, 
pomieszczenia administracyjne, komunikacja, 
WC (damskie i męskie). 

4 II Piętro 731,21 m2 Sale lekcyjne, aula szkolna, komunikacja, WC 
(damskie i męskie). 

5 III Piętro 571,43 m2 Sale lekcyjne, zaplecza, komunikacja. 
6 Poddasze  Poddasze nieużytkowe. 

7 

Całkowita 
powierzchnia 

użytkowa 
budynku 
głównego 

i przybudówki 

4083,73 m2 966,77 m2 + 869,41 m2 + 962,91 m2 + 713,21 m2 
+ 571,43 m2 
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8 Kubatura brutto 
budynku 

Vob= 
20843,00m3 

Suma kubatury brutto wszystkich kondygnacji, 
stanowiącą iloczyn powierzchni całkowitej, 
mierzonej po zewnętrznym obrysie przegród 
zewnętrznych i wysokości kondygnacji brutto, 
mierzonej między podłogą na stropie lub warstwą 
wyrównawczą na gruncie a górną powierzchnią 
podłogi bądź warstwy osłaniającej izolację 
cieplną stropu nad najwyższą kondygnacją. 

 

1.2.3. Dojazd do obiektu. 

 Na podstawie § 5 rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 

z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów, właściciele, zarządcy terenów utrzymują na nich drogi pożarowe 

w stanie umożliwiającym wykorzystanie tych dróg przez pojazdy jednostek ochrony 

przeciwpożarowej zgodnie z przepisami dotyczącymi przeciwpożarowego zaopatrzenia 

w wodę oraz dróg pożarowych. 

 Do budynków, placów składowych, urządzeń technologicznych należy zapewnić 

drogę pożarową o utwardzonej i odpowiednio wytrzymałej nawierzchni umożliwiającej 

dojazd o każdej porze roku, zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego 

zaopatrzenia w wodę dróg przeciwpożarowych (Dz. U. 2009 r., Nr 124, poz. 1030). W myśl  

§ 12 ust. 1 i 2 przedmiotowego rozporządzenia droga powinna być doprowadzona budynku 

zawierającego strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL I oraz 

należącego do budynku średniowysokiego zawierającego strefę pożarową zakwalifikowaną 

do kategorii zagrożenia ludzi ZL III. Droga pożarowa o szerokości minimum 4 metrów, 

powinna przebiegać równolegle do dłuższego boku budynku od strony wejść, natomiast 

odległość od budynku winna wynosić od 5 do 15 m. Nie należy na tych odcinkach stosować 

elementów zagospodarowania terenu oraz drzew i krzewów o wysokości przekraczającej 3 m. 

 W związku z powyższym, dla obiektu jest wymagane zapewnienie drogi pożarowej. 

Droga pożarowa to istniejąca ulica Rybaki oraz Łąkowa o nawierzchni utwardzonej, 

asfaltowej. 

 

1.2.4. Instalacje. 

Obiekt wyposażony jest w następujące instalacje użytkowe: 

 elektryczną, 

 odgromową, 

 centralnego ogrzewania– sieć ciepłownicza miejska, 
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 telefoniczna, 

 wodno-kanalizacyjną – sieć miejska, 

 monitoringu zewnętrznego, 

 wentylacyjną. 

Obiekt wyposażony jest w następujące instalacje przeciwpożarowe: 

 system sygnalizacji pożarowej - brak, 

 wewnętrzną sieć hydrantową – brak, 

 oświetlenie awaryjne. 

 

1.2.5. Zaopatrzenie w wodę do celów gaśniczych. 

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych  

i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia 

w wodę dróg przeciwpożarowych, wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych, 

służąca do zewnętrznego gaszenia pożaru, dla budynków o kubaturze brutto powyżej 5000 m3  

wynosi 20 dm3/s z co najmniej dwóch hydrantów o średnicy 80 mm lub 200 m3 zapasu wody 

w przeciwpożarowym zbiorniku wodnym. 

Wydajność nominalna hydrantu zewnętrznego przeciwpożarowego, przy ciśnieniu 0,2 

MPa, mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, w zależności od jego 

średnicy nominalnej (DN) powinna wynosić co najmniej: 

- dla hydrantu nadziemnego DN 80   – 10 dm3/s, 

- dla hydrantu nadziemnego DN 100 – 15 dm3/s, 

- dla hydrantu podziemnego DN 80   – 10 dm3/s. 

Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru dla analizowanego 

obiektu zapewnia miejska sieć hydrantowa tj. hydrant nadziemny DN 80 w pasie głównej 

drogi dojazdowej, najbliższy zlokalizowany do ok. 75 m i 150 m od chronionego budynku. 

Do zewnętrznego gaszenia pożaru przyjęto istniejące hydranty zamontowane na miejskiej 

sieci wodociągowej, zlokalizowane przy ul. Krakowskiej. 

 

1.2.6. Klasyfikacja pożarowa obiektu. 

Klasyfikacja budynku ze względu na wysokość. 

Zgodnie § 8 z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

przedmiotowy budynek o wysokości mniej niż 25,00 m został zaklasyfikowany ze względu 

na wysokość jako budynek główny jest średnio wysoki (SW) natomiast przybudówka jest 
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niska (N). Budynki SW charakteryzują się wysokością od 12 m do 25 m wyłącznie nad 

poziomem terenu lub w których liczba kondygnacji nadziemnych  wysokości od 4, a najwyżej 

do 9. Budynki niskie (N) są to budynki których wysokość nie przekracza 12 metrów nad 

poziomem terenu lub inaczej mówiąc liczba kondygnacji nadziemnych takiego budynku jest 

mniejsza niż 4.  

 

Klasyfikacja ze względu na funkcje. 

Zgodnie z powoływanym rozporządzeniem obiekt zaklasyfikowano jako budynek 

użyteczności publicznej do kategorii zagrożenia ludzi ZL III, ZL I (aula główny budynek II 

piętro)  i  pomieszczenia techniczne o gęstości obciążenia ogniowego Qd<500MJ/m2. 

 

Strefy i oddzielenia przeciwpożarowe. 

Zgodnie z § 227 ust. 1 i § 228 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 

13 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 

i ich usytuowanie, dopuszczalne wielkości stref pożarowych przedstawia poniższa tabela: 

Kategoria 
zagrożenia 

ludzi 

Dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej w m2 
w budynku 

o jednej kondygnacji 
nadziemnej (bez 

ograniczenia wysokości) 

w budynku wielokondygnacyjnym 

niskim (N) 
Średnio- 
wysokim 

(SW) 

Wysokim 
i wysokościowym 

(W) i (WW) 

ZL I, ZL III, 
ZL VI, ZL V 10 000 8 000 5 000 2 500 

ZL II 8 000 5 000 3 500 2 000 

Uwzględniając funkcję i przeznaczenie poszczególnych pomieszczeń, dokonano podziału na 

następujące strefy pożarowe: 

Lp. Strefa 
pożarowa Lokalizacja Uwagi 

1 Strefa 1 BUDYNEK I 
CAŁY OBIEKT STANOWI JEDNĄ 

STREFĘ, KTÓRA NIE PRZEKRACZA 
WIELKOŚCI DOPUSZCZALNEJ 5000 m2 

Strefy zagrożenia wybuchem. 

Nie występują. 

 

Gęstość obciążenia ogniowego. 

Gęstość obciążenia ogniowego Qd w megadżulach na metr kwadratowy należy obliczyć 

według wzoru: 

F

GQ
Qd

ni

i
tcl






 1

)(
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w którym: 

n – liczba rodzajów materiałów palnych znajdujących się w pomieszczeniu, strefie pożarowej 

lub składowisku, 

Gt – masa poszczególnych materiałów w kilogramach, 

F – powierzchnia rzutu poziomego pomieszczeni, strefy pożarowej lub składowiska  

w metrach kwadratowych, 

Qdt – ciepło spalania poszczególnych materiałów w megadżulach na kilogram. 

Biorąc pod uwagę maksymalne ilości składowanych materiałów palnych, gęstość 

obciążenia ogniowego magazynów nie przekracza wartości 500 MJ/m2. 

Odporność pożarowa budynków. 

Zgodnie z § 212 ust. 1 rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki ich utytułowanie 

(t.j.Dz.U.2019, poz. 1065) ustanawia pięć klas odporności pożarowej budynków lub ich 

części podanych w kolejności od najwyższej do najniższej i oznaczonych literami: A, B, C, D, 

E. 

Budynek ZL I ZL II ZL III ZL IV ZL V 
niski (N) B B C D C 
średniowysoki (SW) B B B D B 
wysoki (W) B B B B B 
wysokościowy (WW) A A A B A 

Dopuszcza się obniżenie wymaganej klasy odporności pożarowej w niektórych budynkach 

niskich (N) do poziomu, który określa poniższa tabela: 

Liczba kondygnacji nadziemny ZL I ZL II ZL III 
1 D D D 

2*) C C D 
*) gdy poziom stropu nad pierwszą kondygnacją jest na wysokości nie więcej niż 9 m. 

Wymagania odporności ogniowej dla elementów budynku. 
Klasa 

odporności 
pożarowej 
budynku 

Klasa odporności ogniowej elementów budynku 
Główna 

konstrukcja 
nośna 

Konstrukcja 
dachu Strop Ściana 

zewnętrzna 
Ściana 

wewnętrzna 
Przykrycie 

dachu 

B R 120 R 30 R E I 60 E I 60 
(o↔i) E I 30 R E 30 

C R 60 R 15 R E I 60 E I 30 
(o↔i) E I 15 R E 15 

Oznaczenia z tabeli: 
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R – nośność ogniowa (w minutach), określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą zasad 

ustalania klas odporności ogniowej elementów budynku, 

E – szczelność ogniowa (w minutach), określona jw., 

I – izolacyjność ogniowa (w minutach), określona jw., 

(-) – nie stawia się wymagań. 

  

1.3. POTENCJALNE ŹRÓDŁA POWSTANIA POŻARU I DROGI JEGO 

ROZPRZESTRZENIANIA. 

 

1.3.1. Źródła powstania pożaru. 

Możliwości powstania pożaru mogą najczęściej wynikać z: 

1) wad bądź awaryjnego stanu pracy instalacji czy urządzeń elektrycznych  

i technicznych: 

- niewłaściwego jej wykonania, 

- braku bieżącej i okresowej kontroli i konserwacji, 

- przeciążenia poprzez włączanie dużej ilości odbiorników energii do jednego obwodu 

elektrycznego, 

- stosowania niewłaściwych urządzeń zabezpieczających (bezpieczników o zawyżonych 

wartościach prądu znamionowego lub naprawianych we własnym zakresie), 

- niezachowania wymaganych odległości urządzeń grzewczych i żarowych źródeł 

światła od materiałów palnych, 

- stosowania prowizorycznych instalacji i urządzeń, 

- używania odbiorników energii elektrycznej niezgodnie z zaleceniami producenta, 

- przeciążenia poprzez włączanie dużej ilości odbiorników energii do jednego obwodu 

elektrycznego; 

2) używania otwartego ognia: 

- zaprószenia ognia spowodowanego pozostawieniem żarzących się papierosów, nie 

dogaszonych zapałek w sąsiedztwie materiałów palnych, 

- prowadzenia prac remontowo – budowlanych polegających na spawaniu, cięciu, 

rozgrzewaniu substancji, malowaniu, klejeniu itp. z użyciem materiałów 

niebezpiecznych pożarowo; 

3) niewłaściwego magazynowania i stosowania cieczy palnych oraz rozlewania ich 

w miejscach do tego nie przystosowanych w kotłowni gazowej (niewłaściwie 

zlokalizowanych pozbawionych odpowiedniej wentylacji); 



INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO - 2020 

Zespół Szkół Budownictwa Nr 1_61-883 Poznań, ul. Rybaki 17 Strona 12 z 61 

4) przechowywania materiałów palnych w sąsiedztwie substancji posiadających 

skłonności do samo nagrzewania; 

5) magazynowanie substancji reagujących ze sobą egzotermicznie (z wytworzeniem 

ciepła) w warunkach umożliwiających ich wzajemny kontakt; 

6) nieprawidłowego użytkowania urządzeń grzewczych; 

7) umyślnego podpalenia. 

  

1.3.2. Możliwości rozprzestrzeniania się pożaru. 

Niebezpieczeństwo powstania pożaru jest pochodną występującego zagrożenia 

pożarowego. Na zagrożenie to składa się szereg czynników i okoliczności, stwierdzających 

sprzyjające warunki do powstania i rozprzestrzeniania się pożaru, a także występowania 

toksycznych gazów i dymów pożarowych zagrażających życiu i zdrowiu ludzi. Znaczny 

wpływ na rozprzestrzeniania się pożaru mają: występowanie palnych materiałów 

konstrukcyjnych i nagromadzenie dużej ilości materiałów palnych. 

 

Wśród czynników sprzyjających rozprzestrzenianiu się pożaru należy wskazać: 

 późne zauważenie pożaru, 

 późne zaalarmowanie straży pożarnej, 

 brak lub niesprawność podręcznego sprzętu gaśniczego, 

 brak znajomości zasad postępowania w przypadku powstania pożaru, 

 utrudnienia w dojeździe jednostek interwencyjnych straży pożarnej, 

 braki w przeciwpożarowym zaopatrzeniu wodnym, 

 brak rzetelnej informacji w chwili przybycia jednostek interwencyjnych straży 

pożarnej. 

  

1.4. ZASADY ZAPOBIEGANIA MOŻLIWOŚCI POWSTANIA POŻARU. 

Do podstawowych obowiązków wszystkich pracowników oraz osób przebywających 

i prowadzących jakąkolwiek działalność na terenie budynku, jak i terenu przyległego należy 

zapobieganie możliwości powstania pożaru. W tym celu konieczne jest przestrzeganie 

przepisów przeciwpożarowych, a w szczególności postanowień rozporządzenia Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 r., nr 

109, poz. 719 ze zm.). 
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 Zgodnie z w/w przepisem w celu zapewnienia bezpiecznej eksploatacji obiektów, 

należy m.in.: 

1. Zapewnić prawidłowe warunki ewakuacji ludzi i mienia, tj.: 

 zgodnie z PN-EN ISO 7010 drogi, wyjścia i kierunki ewakuacji, 

 utrzymywać drożność dróg i wyjść ewakuacyjnych (korytarze, hole, drzwi), 

2. Oznakować (zgodnie z PN-EN ISO 7010): 

 miejsca lokalizacji urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, 

 lokalizację przeciwpożarowego wyłącznika prądu oraz głównego zaworu gazu, 

 lokalizację miejsc składowania materiałów niebezpiecznych pożarowo. 

Uwaga: Zabrania się ograniczania dostępu do urządzeń przeciwpożarowych, to jest: gaśnic, 

hydrantów wewnętrznych oraz wyłączników i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego.  

Uwaga: Zabrania się dokonywać samodzielnie napraw, przeróbek i montażu instalacji 

i urządzeń prowizorycznych oraz naprawiania we własnym zakresie bezpieczników prądu 

elektrycznego. 

3. Zapewnić prawidłowe przechowywanie materiałów niebezpiecznych pożarowo, to jest: 

 materiały palne przechowywać w odległości co najmniej 0,5 m od urządzeń i instalacji, 

których powierzchnie zewnętrzne mogą nagrzewać się do temperatury przekraczającej 

376,15 K (100°C) oraz przewodów uziemiających i przewodów odprowadzających 

instalacji odgromowej, 

 ciecze palne o temperaturze zapłonu poniżej 55°C należy przechowywać wyłącznie 

w pojemnikach wykonanych z materiałów co najmniej trudno zapalnych, 

odprowadzających ładunki elektryczności statycznej, wyposażonych w szczelne 

zamknięcia; w przypadku opakowań ceramicznych lub szklanych należy zabezpieczyć 

je przed stłuczeniem, 

 

Zasady zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo zawarte zostały w Rozdziale 

4 niniejszej instrukcji. 

 

1.5. CZYNNOŚCI ZABRONIONE I OBOWIĄZKI W ZAKRESIE OCHRONY 

PRZECIWPOŻAROWEJ. 

W obiektach oraz na terenach przyległych do nich jest zabronione wykonywanie 

następujących czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, 

utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji: 
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1) używanie otwartego ognia, palenie tytoniu i stosowanie innych czynników mogących 

zainicjować zapłon występujących materiałów: 

a) w strefie zagrożenia wybuchem, z wyjątkiem urządzeń przeznaczonych do tego 

celu, spełniających wymagania rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 

2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych 

do użytku w atmosferach potencjalnie wybuchowych (Dz. U. 2016 r., poz. 817), 

b) w miejscach występowania materiałów niebezpiecznych pożarowo, 

c) w miejscach występowania innych materiałów palnych, określonych przez 

właściciela lub zarządcę i oznakowanych zgodnie z Polskimi Normami 

dotyczącymi znaków bezpieczeństwa; 

2) użytkowanie instalacji, urządzeń i narzędzi niesprawnych technicznie lub w sposób 

niezgodny z przeznaczeniem albo warunkami określonymi przez producenta, bądź 

niepoddawanych okresowym kontrolom, o zakresie i częstotliwości wynikającej 

z przepisów prawa budowlanego, jeżeli może się to przyczynić do powstania pożaru, 

wybuchu lub rozprzestrzenienia ognia; 

3) garażowanie pojazdów silnikowych w obiektach i pomieszczeniach 

nieprzeznaczonych do tego celu, jeżeli nie opróżniono zbiornika paliwa pojazdu i nie 

odłączono na stałe zasilania akumulatorowego pojazdu; 

4) rozgrzewanie za pomocą otwartego ognia smoły i innych materiałów w odległości 

mniejszej niż 5 m od obiektu, przyległego do niego składowiska lub placu składowego 

z materiałami palnymi, przy czym jest dopuszczalne wykonywanie tych czynności na 

dachach o konstrukcji i pokryciu niepalnym w budowanych obiektach, 

a w pozostałych, jeżeli zostaną zastosowane odpowiednie, przeznaczone do tego celu 

podgrzewacze; 

5) rozpalanie ognisk lub wysypywanie gorącego popiołu i żużla, w miejscu 

umożliwiającym zapalenie się materiałów palnych albo sąsiednich obiektów; 

6) składowanie poza budynkami, w odległości mniejszej niż 4 m od granicy działki 

sąsiedniej materiałów palnych, w tym pozostałości roślinnych, gałęzi i chrustu; 

7) użytkowanie elektrycznych urządzeń ogrzewczych ustawionych bezpośrednio na 

podłożu palnym, z wyjątkiem urządzeń eksploatowanych zgodnie z warunkami 

określonymi przez producenta; 

8) przechowywanie materiałów palnych oraz stosowanie elementów wystroju 

i wyposażenia wnętrz z materiałów palnych w odległości mniejszej niż 0,5 m od: 
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a) urządzeń i instalacji, których powierzchnie zewnętrzne mogą nagrzewać się do 

temperatury przekraczającej 373,15 K (100°C), 

b) linii kablowych o napięciu powyżej 1 kV, przewodów uziemiających oraz 

przewodów odprowadzających instalacji piorunochronnej oraz czynnych 

rozdzielnic prądu elektrycznego, przewodów elektrycznych siłowych i gniazd 

wtykowych siłowych o napięciu powyżej 400 V; 

9) stosowanie na osłony punktów świetlnych materiałów palnych, z wyjątkiem 

materiałów trudno zapalnych i niezapalnych, jeżeli zostaną umieszczone w odległości 

co najmniej 0,05 m od żarówki; 

10) instalowanie opraw oświetleniowych oraz osprzętu instalacji elektrycznych, jak 

wyłączniki, przełączniki, gniazda wtyczkowe, bezpośrednio na podłożu palnym, jeżeli 

ich konstrukcja nie zabezpiecza podłoża przed zapaleniem; 

11) składowanie materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących 

ewakuacji lub umieszczanie przedmiotów na tych drogach w sposób zmniejszający ich 

szerokość albo wysokość poniżej wymaganych wartości określonych w przepisach 

techniczno – budowlanych; 

12) składowanie materiałów palnych w pomieszczeniach technicznych, na nieużytkowych 

poddaszach i strychach oraz na drogach komunikacji ogólnej w piwnicach; 

13) przechowywanie pełnych, niepełnych i opróżnionych butli przeznaczonych do gazów 

palnych na nieużytkowych poddaszach i strychach oraz w piwnicach; 

14) zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe 

użycie w przypadku pożaru lub innego zagrożenia powodującego konieczność 

ewakuacji; 

15) blokowanie drzwi i bram przeciwpożarowych w sposób uniemożliwiający ich 

samoczynne zamknięcie w przypadku powstania pożaru; 

16) lokalizowanie elementów wystroju wnętrz, instalacji i urządzeń w sposób 

zmniejszający wymiary drogi ewakuacyjnej poniżej wartości wymaganych 

w przepisach techniczno-budowlanych; 

17) wykorzystywanie drogi ewakuacyjnej z sali widowiskowej lub innej o podobnym 

przeznaczeniu, w której następuje jednoczesna wymiana publiczności 

(użytkowników), jako miejsca oczekiwania na wejście do tej sali; 

18) uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do: 

a) gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych, 

b) przeciwwybuchowych urządzeń odciążających, 
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c) źródeł wody do celów przeciwpożarowych, 

d) urządzeń uruchamiających instalacje gaśnicze i sterujących takimi instalacjami oraz 

innymi instalacjami wpływającymi na stan bezpieczeństwa pożarowego obiektu, 

e) wyjść ewakuacyjnych albo okien dla ekip ratowniczych, 

f) wyłączników i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego oraz kurków głównych 

instalacji gazowej; 

g) krat zewnętrznych i okiennic, które zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi 

powinny otwierać się od wewnątrz mieszkania lub pomieszczenia; 

19) napełnianie gazem płynnym butli na stacjach paliw, stacjach gazu płynnego 

i w innych obiektach nieprzeznaczonych do tego celu; 

20) dystrybucja i przeładunek ropy naftowej i produktów naftowych w obiektach i na 

terenach nieprzeznaczonych do tego celu. 

 

Właściciele, zarządcy lub użytkownicy budynków oraz placów składowych i wiat, 

z wyjątkiem budynków mieszkalnych jednorodzinnych: 

1) utrzymują urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice w stanie pełnej sprawności 

technicznej i funkcjonalnej; 

2) wyposażają obiekty w przeciwpożarowe wyłączniki prądu zgodnie z przepisami 

techniczno-budowlanymi; 

3) umieszczają w widocznych miejscach instrukcje postępowania na wypadek pożaru 

wraz z wykazem telefonów alarmowych; 

4) oznakowują, znakami zgodnymi z Polskimi Normami dotyczącymi znaków 

bezpieczeństwa: 

a) drogi ewakuacyjne (z wyłączeniem budynków mieszkalnych) oraz pomieszczenia, 

w których w myśl przepisów techniczno-budowlanych wymagane są co najmniej 2 

wyjścia ewakuacyjne, w sposób zapewniający dostarczenie informacji niezbędnych 

do ewakuacji, 

b) miejsca usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, 

c) miejsca usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi, 

d) miejsca usytuowania nasady umożliwiającej zasilanie instalacji wodociągowej 

przeciwpożarowej, kurków głównych instalacji gazowej oraz materiałów 

niebezpiecznych pożarowo, 

e) pomieszczenia i tereny z materiałami niebezpiecznymi pożarowo, 
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f) drabiny ewakuacyjne, rękawy ratownicze, pojemniki z maskami ucieczkowymi, 

miejsca zbiórki do ewakuacji, miejsca lokalizacji kluczy do wyjść ewakuacyjnych, 

g) dźwigi dla straży pożarnej, 

h) przeciwpożarowe zbiorniki wodne, zbiorniki technologiczne stanowiące 

uzupełniające źródło wody do celów przeciwpożarowych, punkty poboru wody, 

stanowiska czerpania wody, 

i) drzwi przeciwpożarowe, 

j) drogi pożarowe, 

k) miejsca zaklasyfikowane jako strefy zagrożenia wybuchem. 

 

Składowanie materiałów palnych pod ścianami obiektu związanych z jego funkcją, 

z wyjątkiem materiałów niebezpiecznych pożarowo, jest dopuszczalne pod warunkiem: 

1) nieprzekroczenia maksymalnej powierzchni strefy pożarowej, określonej dla tego 

obiektu; 

2) zachowania dostępu do obiektu na wypadek działań ratowniczych; 

3) nienaruszenia minimalnej odległości od obiektów sąsiednich, wymaganej z uwagi na 

bezpieczeństwo pożarowe; 

4) zachowania minimalnej odległości 5 m od drogi pożarowej. 

 

Właściciele lub zarządcy terenów utrzymują znajdujące się na nich drogi pożarowe 

w stanie umożliwiającym wykorzystanie tych dróg przez pojazdy jednostek ochrony 

przeciwpożarowej, zgodnie z warunkami określonymi w przepisach dotyczących 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych. 
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2. OKREŚLENIE WYPOSAŻENIA W WYMAGANE URZĄDZENIA 

PRZECIWPOŻAROWE I GAŚNICE ORAZ SPOSOBY PODDAWANIA ICH 

PRZEGLĄDOM TECHNICZNYM I CZYNNOŚCIOM KONSERWACYJNYM. 

 

2.1. ZASADY WYPOSAŻANIA OBIEKTÓW W GAŚNICE. 

Zgodnie z § 32 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  

z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 r., Nr 109, Poz.719 ze zm.) obiekty muszą być 

wyposażone w gaśnice, spełniające wymagania Polskich Norm. 

Rodzaje gaśnic powinny być dostosowane do gaszenia grup pożarów, które mogą 

występować w obiekcie: 

Lp. Grupy 
pożarów 

Symbol Opis 

1. grupy A 
 

materiały stałe, zwykle pochodzenia organicznego, 
których normalne spalanie zachodzi z tworzeniem 

żarzących się węgli tj. drewno, papier, tkaniny – 
stosuje się gaśnice proszkowe i płynowe 

2. grupy B 
 

Ciecze i materiały stałe topiące się tj. benzyna, 
parafina, farby rozpuszczalniki – stosuje się gaśnice 

proszkowe, płynowe i śniegowe 

3. grupy C 
 

Gazy np. gaz ziemny, propan, acetylen – stosuje się 
gaśnice proszkowe i śniegowe  

4. grupy D 
 

Metale np. magnez, sód, potas, aluminium – stosuje 
się gaśnice proszkowe wypełnione proszkiem 

specjalistycznym  

5. grupy F 
 

Tłuszcze i oleje w urządzeniach kuchennych – 
gaśnice płynowe 

 

Jedna jednostka masy środka gaśniczego (2 kg lub 3 dm3) zawartego w gaśnicach powinna 

przypadać, z wyjątkiem przypadków określonych w przepisach dotyczących stacji i baz paliw 

płynnych, na każde:  

a) 100 m2 powierzchni strefy pożarowej w budynku, niechronionej stałym urządzeniem 

gaśniczym: : 

 zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi (ZL) ZL l, ZL II, ZL III lub ZL V,  

 produkcyjnej i magazynowej o gęstości obciążenia ogniowego ponad 500 MJ/m2,  

 zawierającej pomieszczenie zagrożone wybuchem;  
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b) 300 m2 powierzchni strefy pożarowej niewymienionej w pkt. a, z wyjątkiem 

zakwalifikowanej do ZL IV. 

Gaśnice w obiektach powinny być rozmieszczone: 

1) w miejscach łatwo dostępnych i widocznych, w szczególności: 

a) przy wejściach do budynków, 

b)  na klatkach schodowych, 

c) na korytarzach, 

d) przy wyjściach z pomieszczeń na zewnątrz; 

2) w miejscach nienarażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła 

(piece, grzejniki); 

3) w obiektach wielokondygnacyjnych - w tych samych miejscach na każdej 

kondygnacji, jeżeli pozwalają na to istniejące warunki. 

Przy rozmieszczaniu gaśnic powinny być spełnione następujące warunki: 

1) odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek, do 

najbliższej gaśnicy nie powinna być większa niż 30 m; 

2) do gaśnic powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1 m. 

 

Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzane w okresach 

ustalonych przez producenta (co 12 miesięcy), nie rzadziej niż 1 raz w roku. 

 

2.2. ROZMIESZCZENIE PODRĘCZNEGO SPRZĘTU GAŚNICZEGO. 

Biorąc powyższe wytyczne pod uwagę budynek wyposażono w 23 gaśnice. 

Rozmieszczenie gaśnic przedstawia się w sposób następujący: 

Lp. Kondygnacja Lokalizacja Typ 
1 Podziemie Przy Sali Nr 010 Gaśnica proszkowa GP-6x ABC 
2 Podziemie Przy Sali NR 06 Gaśnica proszkowa GP-6x ABC 
3 Podziemie Sala 01 Gaśnica proszkowa GP-2x ABC 
4 Podziemie Sala 02 Gaśnica proszkowa GP-2x ABC 
5 Podziemie Sala 03 Gaśnica proszkowa GP-2x ABC 
6 Podziemie Sala 05 Gaśnica proszkowa GP-2x ABC 
7 Podziemie Sala 06 Gaśnica proszkowa GP-2x ABC 
8 Podziemie Sala 06 Gaśnica proszkowa GP-2x ABC 
9 Podziemie Sala  016 Warsztat Gaśnica proszkowa GP-2x ABC 

10 Podziemie Przy sali Nr 012 Gaśnica proszkowa GP-6x ABC 
11 Parter Główny budynek klatka schodowa Gaśnica proszkowa GP-6x ABC 
12 Parter Sala Nr 1 Biblioteka Gaśnica proszkowa GP-6x ABC 
13 Piętro I Przy sali Nr 10 Gaśnica proszkowa GP-6x ABC 
14 Piętro I Główny budynek klatka schodowa Gaśnica proszkowa GP-6x ABC 
15 Piętro I Sala Nr 101  Gaśnica proszkowa GP-6x ABC 
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16 Piętro I Sala Nr 103 Urządzenia gaszące układy 
elektryczne UGE-2x 

17 Piętro I Sala Nr 104 Gaśnica proszkowa GP-6x ABC 
18 Piętro II Przy sali Nr 112 Gaśnica proszkowa GP-6x ABC 
19 Piętro II Główny budynek klatka schodowa Gaśnica proszkowa GP-6x ABC 
20 Piętro II Sala Nr 202 (sala chemiczna) Gaśnica śniegowa S5-x BC 
21 Piętro III Główny budynek klatka schodowa Gaśnica proszkowa GP-6x ABC 

22 Piętro III Sala Nr 303 Urządzenia gaszące układy 
elektryczne UGE-2x 

23 Piętro III Sala Nr 305 Urządzenia gaszące układy 
elektryczne UGE-2x 

 

2.3. ZASADY UŻYCIA PODRĘCZNEGO SPRZĘTU GAŚNICZEGO. 

 

Gaśnice proszkowe 

Gaśnice proszkowe cechuje wysoka skuteczność gaśnicza proszków, opierająca się 

przede wszystkim na ich działaniu inhibitującym – przerywającym na zasadzie antykatalizy 

proces palenia, będącym reakcją chemiczną. Proszki przeznaczone są do gaszenia pożarów 

grupy „A, B i C” (materiałów stałych, cieczy i gazów palnych) oraz urządzeń elektrycznych 

pod napięciem do 1000 V z odległości minimum 1 m. Gaśnice proszkowe stosuje się przede 

wszystkim tam, gdzie zachodzi obawa uszkodzenia materiałów i urządzeń szczególnie 

cennych, które przy zastosowaniu innych środków gaśniczych, a zwłaszcza wody i piany 

mogą ulec zniszczeniu. 

Sposób użycia gaśnicy proszkowej: 

1. wyciągnąć zawleczkę; 

2. nacisnąć dźwignię zaworu; 

3. skierować strumień środka gaśniczego na ognisko pożaru. 

Uwaga: Zabrania się stosowania gaśnic proszkowych do gaszenia odzieży palącej się na 

człowieku. 

 

Gaśnica śniegowa GS-5x 

Gaśnica zawiera w wysokociśnieniowej butli, skroplony CO2 (dwutlenek węgla), 

który rozprężając się adiabatycznie. Działanie gaśnicze polega na odcinaniu dostępu tlenu 

i znacznemu obniżeniu temperatury. Jednak ze względu na niewielkie ciepło parowania 

dwutlenku węgla efekt chłodzący jest mniejszy niż zwykłej wody. Gaśnice śniegowe służą do 

gaszenia pożarów z grup B, C, urządzeń elektrycznych zwykle do 1000V a zwłaszcza 

elektroniki i maszyn precyzyjnych. Zaletą gaśnic śniegowych jest brak jakiegokolwiek 
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zanieczyszczenia gaszonych przedmiotów i pomieszczeń. Gaśnicą śniegową nie należy gasić 

ludzi, gdyż działanie tak niskiej temperatury powoduje dodatkowe obrażenia. 

Sposób użycia gaśnicy śniegowej: 

1. wyciągnąć zawleczkę; 

2. skierować prądownicę na źródło ognia i nacisnąć dźwignię zaworu. 

 

Uwaga: Zabrania się stosowania gaśnic  do gaszenia odzieży palącej się na człowieku. 

 

Urządzenia gaszące układy elektryczne UGE-2x 

Urządzenia gaszące układy elektryczne UGE-2x zawierają w wysokociśnieniowej 

butli skroplony CO2 (dwutlenek węgla). Działanie gaśnicze polega na odcinaniu dostępu tlenu 

i obniżeniu temperatury, przy czym ze względu na niewielkie ciepło parowania dwutlenku 

węgla efekt chłodzący jest mniejszy niż zwykłej wody. UGE-2x służą do gaszenia pożarów 

z grup B, C (cieczy i gazów palnych) oraz urządzeń elektrycznych zwykle do 1000V, 

zwłaszcza elektroniki i maszyn precyzyjnych. Zaletą urządzeń gaszących układy elektryczne 

jest brak jakiegokolwiek zanieczyszczenia gaszonych przedmiotów i pomieszczeń. 

Sposób użycia urządzeń gaszących układy elektryczne UGE-2x: 

1. wyciągnąć zawleczkę; 

2. skierować prądownicę na źródło ognia i nacisnąć dźwignię zaworu. 

 

Uwaga: Zabrania się stosowania urządzeń gaszących układy elektryczny do gaszenia odzieży 

palącej się na człowieku. 

 

2.4. ZASADY UŻYCIA URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWECH  

 

Instalacja awaryjnego oświetlania ewakuacyjnego. 

Budynek częściowo jest wyposażony w podświetlane znaki ewakuacyjne. Oświetlenie 

ewakuacyjne powinno spełniać wszystkie wymagania Polskich Norm w powyższym zakresie. 

Celem awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego jest zapewnienie bezpiecznego wyjścia ludzi 

z miejsc pobytu podczas zaniku normalnego zasilania. W celu zapewnienia właściwej 

widzialności umożliwiającej ewakuację ludzi, oświetlenie awaryjne powinno być poddawane 

przeglądom technicznym, czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami i w sposób 

określony w normie PN-EN 1838.  
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Przeglądy techniczne, pomiary oświetlenia i czynności konserwacyjne powinny być 

przeprowadzane w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta, nie rzadziej 

jednak niż l raz w roku. 

Próby zadziałania lamp należy połączyć z próbami zadziałania przeciwpożarowego 

wyłącznika prądu. Zaleca się je przeprowadzać po zakończeniu pracy, najlepiej po 

zapadnięciu zmroku. 

Lampy posiadają wbudowany własny układ akumulatorów oraz układ przełączający, mający 

za zadanie przełączyć lampy na zasilanie rezerwowe z akumulatorów po zaniku napięcia 

w sieci elektrycznej. Po przywróceniu zasilania podstawowego następuje automatyczne 

wyłączenie lamp i doładowanie akumulatorów. 

Wynik próby należy uznać za dodatni, jeżeli: 

 Oświetlenie ewakuacyjne pojawi się w czasie nie dłuższym niż: 

- na drodze ewakuacyjnej i w strefie otwartej powinien wynosić do 5 sek., 

- w strefie wysokiego ryzyka powinien wynosić do 0,2 sek., 

od momentu zaniku napięcia zasilania podstawowego. 

 W przypadku dróg ewakuacyjnych o szerokości do 2 m., średnie natężenie oświetlenia 

na podłodze wzdłuż środkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno być nie mniejsze niż 

1lx, a na centralnym pasie drogi, obejmującym nie mniej niż połowę szerokości drogi, 

natężenia oświetlenia powinno stanowić, co najmniej 50% podanej wartości. 

 Punkty pierwszej pomocy oraz urządzenia przeciwpożarowe i przyciski alarmowe nie 

znajdujące się na drodze ewakuacyjnej ani w strefie otwartej, powinny być tak 

oświetlone, aby natężenie oświetlenia na podłodze w ich pobliżu (w obrębie 2 m) 

wynosiło co najmniej 5 lx. 

 Oświetlenie ewakuacyjne działa przez co najmniej 1 godzinę. 

 

Hydranty wewnętrzne - brak. 

 Zgodnie z § 19 ust. 1 rozporządzenia MSPiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej 

budynków, innych obiektów budowlanych i terenów hydranty 25 muszą być stosowane 

w strefach przeciwpożarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi ZL: 
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1) na każdej kondygnacji budynku wysokiego i wysokościowego, z wyjątkiem 

kondygnacji obejmującej wyłącznie strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii 

zagrożenia ludzi ZL IV; 

2) na każdej kondygnacji budynku innego niż tymczasowy, niskiego i średniowysokiego: 

a) w strefie pożarowej o powierzchni przekraczającej 200 m2, zakwalifikowanej do 

kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II lub ZL V, 

b) w strefie pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL III: 

- o powierzchni przekraczającej 200 m2 w budynku średniowysokim, przy czym jeżeli 

jest to strefa pożarowa obejmująca tylko pierwszą kondygnację nadziemną, a nad nią 

znajdują się wyłącznie strefy pożarowe ZL IV, jedynie wtedy, gdy powierzchnia tej 

strefy pożarowej przekracza 1 000 m2, 

- o powierzchni przekraczającej 1 000 m2 w budynku niskim. 

Hydranty wewnętrzne muszą spełniać wymagania Polskich Norm dotyczących tych urządzeń. 

Zasilanie hydrantów wewnętrznych musi być zapewnione co najmniej przez 1 godzinę.  

Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzane 

w okresach określonych przez producenta, nie rzadziej niż raz w roku. 

Węże stanowiące wyposażenie hydrantów wewnętrznych powinny być raz na 5 lat 

poddawane próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze zgodnie z Polską Normą 

dotyczącą konserwacji hydrantów wewnętrznych. 

Uruchamianie hydrantu wewnętrznego: 

1) otworzyć szafkę hydrantową, 
2) rozwinąć wąż tłoczny, 

3) otworzyć (odkręcić) zawór hydrantu, 
4) skierować strumień wody z prądownicy na ognisko pożaru. 

 

 

Instalacja elektryczna, odgromowa oraz przewodów dymowych i spalinowych. 

 

Pomiary instalacji elektrycznej oraz pomiary instalacji odgromowej należy 

wykonywać raz na pięć lat.  
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Usuwanie zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych od palenisk 

opalanych paliwem płynnym lub gazowym należy dokonywać co najmniej 2 razy w roku. 

W obiektach lub ich częściach, o których mowa wyżej usuwa się zanieczyszczenia 

z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie 

wynika z warunków użytkowych. Czynności te powinny być wykonywane przez osoby 

posiadające kwalifikacje kominiarskie. Stwierdzone nieprawidłowości należy niezwłocznie 

usunąć. 

Oznakowania podręcznego sprzętu przeciwpożarowego, urządzeń przeciwpożarowych 

oraz znaki zakazu zastosowane w budynku Zespole Szkół Budownictwa Nr 1. 

Lp. Symbol 
graficzny Oznaczenie Znaczenie 

1 
 

Gaśnica Wskazuje miejsce, w którym 
znajduje się gaśnica 

2 

 

Główny wyłącznik 
prądu Wskazuje główny wyłącznik prądu 

3 

 

Przeciwpożarowy 
wyłącznik prądu 

Wskazuje przeciwpożarowy 
wyłącznik prądu 

4 

 

Zakaz palenia tytoniu Wskazuje miejsce zakazu palenia 
tytoniu 

5 

 

Zakaz używania 
otwartego ognia 

Wskazuje miejsce zakazu używania 
otwartego ognia 

6 

 

Hydrant zewnętrzne Wskazuje miejsce, w którym 
znajduje się hydrant zewnętrzny 
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3. SPOSOBY POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POŻARU I INNEGO 

ZAGROŻENIA. 

 

W celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską 

żywiołową lub innymi miejscowymi zagrożeniami w każdym zakładzie pracy realizuje się 

szereg przedsięwzięć, na które wpływ mają między innymi: 

 rodzaj występujących zagrożeń, 

 możliwe rozmiary i szybkość rozprzestrzeniania się, 

 prawdopodobieństwo ich występowania. 

 

3.1. PODSTAWOWE ZASADY POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POWSTANIA 

POŻARU. 

W przypadku powstania pożaru lub otrzymania wiadomości o pożarze należy: 

 ustalić dokładnie miejsce powstania pożaru, określić drogi jego rozprzestrzeniania 

i zagrożenia dla sąsiednich pomieszczeń (rozmiar) oraz ludzi przebywających             

w budynku, 

 natychmiast zaalarmować straż pożarną (tel. 112, 998) i powiadomić osoby 

bezpośrednio zagrożone oraz wszystkich współpracowników, 

 informację o powstałym pożarze przekazać osobie zarządzającej obiektem – 

Dyrektorowi Zespołu Szkół Budownictwa nr 1 lub osobie pisemnie upoważnionej, 

 równocześnie z alarmowaniem straży pożarnej należy przystąpić do gaszenia pożaru 

podręcznym sprzętem gaśniczym wspólnie z osobami znajdującymi się w pobliżu 

pożaru, 

 przeprowadzić ewakuację osób znajdujących się w strefie pożaru, 

 do czasu przybycia straży pożarnej decyzje o podjęciu ewakuacji podejmuje Dyrektor 

Zespołu Szkół Budownictwa Nr 1 lub osoba pisemnie upoważniona, a po przybyciu 

straży pożarnej dowódca akcji ratowniczo-gaśniczej. 

 

3.2. SPOSÓB ALARMOWANIA JEDNOSTEK STRAŻ POŻARNEJ. 

Podczas alarmowania należy: 

1) zaalarmować dostępnym telefonem straż pożarną, wybierając numer 112 lub 998, 

2) informację o pożarze należy przekazać osobom zarządzającym obiektem, 

3) przekazać meldunek o pożarze do straży pożarnej, wskazując: 

 gdzie się pali lub jakie jest inne miejscowe zagrożenie (należy podać dokładny adres), 



INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO - 2020 

Zespół Szkół Budownictwa Nr 1_61-883 Poznań, ul. Rybaki 17 Strona 26 z 61 

 co się pali (należy podać charakter materiałów palących się, rodzaj konstrukcji 

zastosowanej w pomieszczeniu), 

 czy jest zagrożenie ludzkie (należy podać informację czy ktoś znajduje się jeszcze 

w budynku), 

 nazwisko zgłaszającego i numer telefonu, z którego zostało przekazane zgłoszenie 

o pożarze, 

 inne informacje wg pytań dyspozytora. 

 

3.3. ZASADY POSTĘPOWANIA PRACOWNIKÓW W PRZYPADKU POWSTANIA 

POŻARU I INNEGO ZAGROŻENIA. 

W przypadku wystąpienia chociażby najmniejszego zagrożenia w eksploatacji obiektu  

każdy pracownik powinien natychmiast podjąć działania minimalizujące ewentualne 

niebezpieczeństwo. 

Do czasu przybycia straży pożarnej kierownictwo akcją obejmuje Dyrektor Szkoły 

bądź osoba sprawująca dyżur kierowniczy. Każdy pracownik zobowiązany jest 

podporządkować się poleceniom kierującego akcją. 

Każda osoba przystępująca do akcji ratowniczo – gaśniczej powinna: 

a) w pierwszej kolejności przystąpić do ratowania ludzi, przeprowadzając ewakuację 

z zagrożonego rejonu, 

b) wyłączyć dopływ prądu elektrycznego (nie wolno gasić wodą oraz gaśnicami 

pianowymi i płynowymi pożaru w obrębie instalacji i urządzeń elektrycznych 

będących pod napięciem), 

c) usunąć z miejsca pożaru i bezpośredniego sąsiedztwa wszelkie znajdujące się tam 

materiały palne, a także najbardziej cenny sprzęt i urządzenia oraz ważne dokumenty, 

komputery, magnetyczne nośniki informacji itp., 

d) nie otwierać bez potrzeby drzwi i okien do pomieszczeń, w których powstał pożar, 

ponieważ dopływ powietrza przyspieszy rozprzestrzenianie się ognia, 

e) otwierając drzwi do pomieszczenia, w którym powstał pożar zachować ostrożność, 

kryjąc się za ścianę od strony klamki i zasłaniając twarz (niebezpieczeństwo tzw. 

ognia żrącego spowodowanego detonacyjnym spalaniem się tlenku węgla przy 

dotlenieniu strefy spalania), 

f) wchodząc do zadymionych pomieszczeń lub przechodząc przez nie, należy ograniczać 

ilość wdychanych produktów spalania, poruszać się w pozycji pochylonej, jak najniżej 

podłogi i zasłaniać usta (np. tkaniną czy chusteczką). 
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Postępowanie do ataku terrorystycznego: 

Ataku terrorystycznego prowadzony przez grupy/organizacje terrorystyczne, jak 

i pojedynczych napastników realizowane są w tajemnicy, a sygnały o grożącym 

niebezpieczeństwie są zwykle mało dostrzegalne dla otoczenia. Zagrożone są szczególności 

miejsca w których znajduje się duża liczba osób czyli potencjalnych ofiar terrorystów (np.: 

instytucje użyteczności publicznej - szkoły, urzędy, przychodnie itp., centra handlowe, 

miejsca organizacji imprez masowych, czy uroczystości religijnych). 

W celu uniknięcia niebezpieczeństwa należy bacznie obserwować otoczenie, zwracając 

szczególną uwagę na nietypowe zachowania osób lub przedmioty/pakunki pozostawione bez 

nadzoru w miejscach publicznych. 

1.     Działania przygotowawcze: 

a.    Dyrektor Szkoły ustala sygnał alarmu na wypadek: 

1)      w sytuacji zagrożenia incydentem bombowym, 

2)      w sytuacji wtargnięcia na teren szkoły uzbrojonego napastnika/terrorysty. 

b.    Ustalony sygnał alarmu znany jest wszystkim uczniom, nauczycielom i pracownikom 

szkoły. 

c.    Dyrektor Szkoły wyznacza osobę odpowiedzialną za nadzór działań w zakresie 

bezpieczeństwa. 

d.    Dyrektor Szkoły wraz z osobą odpowiedzialną za nadzór działań w zakresie 

bezpieczeństwa tworzy procedurę postępowania w sytuacji zagrożenia atakiem 

terrorystycznym i zapoznaje z nią wszystkich członków społeczności szkolnej). 

e.    Dyrektor Szkoły wraz z osobą odpowiedzialną za nadzór działań w zakresie 

bezpieczeństwa opracowuje plan bezpiecznej ewakuacji i wskazuje  kogo w pierwszej 

kolejności należy powiadomić o zagrożeniu oraz kto (personalnie) jest odpowiedzialny 

za powiadomienie odpowiednich służb. 

f.   Dyrektor Szkoły wraz z osobą odpowiedzialną za nadzór działań w zakresie 

bezpieczeństwa określa newralgiczne punkty/miejsca w szkole i tworzy procedury 

zabezpieczenia ważnych dla szkoły dokumentów/danych w sytuacji zagrożenia atakiem 

terrorystycznym. 

g.  Osoba odpowiedzialna za nadzór działań w zakresie bezpieczeństwa przeprowadza 

rutynowe kontrole miejsc, w których można bez zwracania na siebie uwagi podrzucić 

różne przedmioty (np. szatnia, toalety, sekretariat itp.). 
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h. Pomieszczenia ogólnodostępne (korytarze, klatki schodowe, toalety, piwnice, szatnie 

itp.) oraz najbliższe otoczenie budynku sprawdzają i przeszukują osoby wskazane przez 

Dyrektora Szkoły i/lub osobę odpowiedzialną za nadzór działań w zakresie 

bezpieczeństwa. 

2.  Ogólne zasady postępowania:  

1.    W przypadku zauważenia niepokojących sytuacji, które mogą świadczyć o zagrożeniu 

(nietypowe zachowania osób nieadekwatne do sytuacji i okoliczności; teczki, paczki, 

pakunki pozostawione bez opieki; podejrzany wygląd lub zawartość otrzymanej 

przesyłki; samochody, zwłaszcza dostawcze, pozostawione w nietypowych miejscach) 

należy: 

1)     powiadomić Dyrektora Szkoły/Wicedyrektora lub jeśli nie ma takiej 

możliwości bezpośrednio służby ratownicze, 

2)      zgłosić ten fakt na numer alarmowych 112,  

3)      powiadomić Policję, Straż Miejską lub Straż Pożarną. 

2.    W przypadku jakichkolwiek podejrzeń wskazujących na możliwość wystąpienia 

zagrożenia atakiem terrorystycznym (podłożenia ładunku wybuchowego 

w pomieszczeniu, otrzymania podejrzanej przesyłki – zdeformowanej, tłustej, 

z wystającymi kabelkami itp., zauważenia podejrzanego pakunku, podłożenia ładunku 

wybuchowego w samochodzie) należy bezzwłocznie zgłosić ten fakt: 

1)      na numer alarmowy 112, 

2)      na numer alarmowy Policji 997, 

3)      powiadomić Dyrektora Szkoły/Wicedyrektora. 

3.    W przypadku uzyskania nawet niepotwierdzonej informacji o podłożeniu ładunku 

wybuchowego w obiekcie użyteczności publicznej, jakim jest szkoła należy 

natychmiast: 

1)      zadzwonić na numer alarmowy 112  

2)      powiadomić Policję.  

  

4.    Zgłaszając informację o zagrożeniu należy podać następujące dane: 

1)      adres szkoły/miejsca, którego zdarzenie dotyczy, 

2)      swoje imię, nazwisko i numer telefonu, 

3)      okoliczności zdarzenia (możliwie dokładny opis miejsca i podejrzanych osób, 

przedmiotów i/lub zjawisk, np. pojawiające się nagle u wielu osób 

podrażnienia oczu i dróg oddechowych, dziwny zapach itp.). 
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5.    W żadnym wypadku nie należy:  

1)      rozpowszechniać informacji o podejrzeniu/zagrożeniu, aby nie powodować 

paniki, 

2)      nie próbować obezwładniać podejrzanych osób (należy je dyskretnie 

obserwować i starać się zapamiętać jak najwięcej szczegółów dotyczących ich 

wyglądu i zachowania, aby móc te informacje przekazać odpowiednim 

służbom). 

6.    W przypadku stwierdzenia: 

1)      podłożenia ładunku wybuchowego - należy jak najszybciej oddalić się z 

miejsca zagrożonego wybuchem i zadzwonić na numer alarmowy 112 lub na 

Policję, 

2)      otrzymania podejrzanej przesyłki - należy położyć ją na gładkiej powierzchni i 

oddalić się na odległość minimum 10 m, przesyłki nie wolno ściskać ani 

deformować, 

3)      zauważenia podejrzanego pakunku - nie należy go dotykać, przesuwać ani 

podnosić, 

4)      podłożenia ładunku wybuchowego w samochodzie - należy jak najszybciej 

oddalić się z miejsca zagrożonego wybuchem. 

7.    Zalecane środki ostrożności: 

1)      nie przyjmować od obcych żadnych pakunków, 

2)      nie pozostawiać swoich rzeczy/bagażu bez opieki, 

3)      pamiętać, że każdy przedmiot, z którego wystają przewody, wydobywa się 

gaz, płyn, zapach, dźwięk, wysypuje się proszek, albo został pozostawiony (co 

widzieliśmy) przez szybko oddalającą się osobę, wrzucony do pomieszczenia 

lub pojazdu powinien być uznany za podejrzany, 

4)      podejrzanych pakunków nie wolno dotykać ani tym bardziej przemieszczać, 

5)      w pobliżu podejrzanych pakunków nie używamy telefonów komórkowych, 

odbiorników fal radiowych i tym podobnych urządzeń, które mogą stać się 

zapalnikami urządzenia wybuchowego, 

6)      w każdej sytuacji starać się zachować spokój, nie wpadać w panikę i nie 

wywoływać paniki. 

3.   Zasady postępowania w sytuacji zagrożenia incydentem bombowym. 

1.    Informacji o zagrożeniu incydentem bombowym (uzyskanych z jakiegokolwiek źródła) 

nigdy nie wolno lekceważyć. 
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2.    Po uzyskaniu informacji o zagrożeniu incydentem bombowym bezzwłocznie należy 

o tym fakcie powiadomić Dyrektora/Wicedyrektora Szkoły lub jeśli nie ma takiej 

możliwości - bezpośrednio służby ratownicze (numer alarmowy 112 lub bezpośrednio 

Policję). 

3.    Dyrektor Szkoły lub inna upoważniona do tego osoba uruchamia ustalony na wypadek 

ataku bombowego w szkole sygnał alarmowy i powiadamia odpowiednie służby (numer 

alarmowy 112 lub bezpośrednio Policję). 

 

4.    Po usłyszeniu alarmu lub uzyskaniu informacji o ładunku wybuchowym, jeśli 

dokładnie wiadomo, gdzie ten ładunek się znajduje, należy jak najszybciej oddalić się 

ze strefy zagrożonej wybuchem. 

5.    Do czasu przyjazdu Policji lub innych służb ratowniczych Dyrektor Szkoły i/lub 

upoważnione do tego osoby starają się w miarę istniejących możliwości zabezpieczyć 

zagrożone miejsca, zachowując elementarne środki ostrożności, tak, aby nie narażać 

siebie i innych osób. 

6.    W przypadku incydentu bombowego, przy braku konkretnej informacji o miejscu 

podłożenia bomby, wszyscy pracownicy szkoły powinni sprawdzić swoje miejsca pracy 

i ich bezpośrednie otoczenie w celu odnalezienia przedmiotów nieznanego pochodzenia 

(należy pamiętać, że podejrzanych przedmiotów nie wolno dotykać). 

7.    Dyrektor Szkoły zarządza ewakuację i wskazuje osoby odpowiedzialne za kierowanie 

akcją ewakuacyjną do czasu przyjazdu Policji lub innych służb ratowniczych. 

8.    Po ogłoszeniu alarmu i zarządzeniu ewakuacji należy niezwłocznie udać się do wyjścia 

wskazanego przez osobę/osoby wyznaczone przez Dyrektora Szkoły do kierowania 

akcją ewakuacyjną. 

Sposób ogłaszania i odwoływania alarmu w sytuacji zagrożeniem bombowym 
w Zespole Szkół Budownictwa Nr 1 

w Poznaniu przy ul. Rybaki 17 
Sposób ogłaszania alarmu Sposób odwoływania alarmu 

za pomocą 
dzwonka 

elektrycznego 

za pomocą 
radiofonii szkolnej 

lub głosem 

za pomocą dzwonka 
elektrycznego 

za pomocą radiofonii 
szkolnej 

lub głosem 
Pięć krótkich 
dźwięków dzwonka 

Powtarzana 
pięciokrotnie  
zapowiedź słowna: 
Uwaga! Uwaga! 
Ogłaszam alarm 
bombowy! 

Jeden długi dźwięk 
dzwonka. 

Powtarzana 
trzykrotnie zapowiedź 
słowna: 
Uwaga! Uwaga! 
Odwołuję alarm 
bombowy! 
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9.    Niezależnie od uruchomienia ustalonego na wypadek ataku bombowego w szkole 

sygnału alarmowego, osoby, które uzyskały wiedzę o obecności na terenie szkoły 

ładunku wybuchowego w miarę możliwości informują o tym fakcie wszystkich (lub jak 

największą ilość osób) przebywających w pobliżu miejsca zagrożenia, jednocześnie 

starając się nie wzbudzać paniki.  

10.     Po przybyciu Policji lub innych służb ratowniczych, to funkcjonariusze tych służb 

przejmują kierowanie akcją ewakuacyjną i/lub ratunkową i należy bezwzględnie 

wykonywać ich polecenia. 

4.    Zasady postępowania w sytuacji wtargnięcia na teren szkoły uzbrojonego 

napastnika/terrorysty. 

1.    Osoba, która zauważy/uzyska informację o obecności na terenie szkoły uzbrojonego 

napastnika, jeśli ma taką możliwość: 

1)      uruchamia alarm (rodzaj sygnału alarmu jest znany wszystkim uczniom, 

nauczycielom i pracownikom szkoły) w miejscu najbliższym miejsca, w 

którym znajduje się świadek wtargnięcia napastnika, 

 

2)      zawiadamia służby pod numerem 112 lub Policję, 

3)      zawiadamia  Dyrektora Szkoły, pracowników sekretariatu lub inny 

pracowników szkoły, tak, aby nie wzbudzać paniki. 

4)      po usłyszeniu sygnału alarmowego oznajmiającego atak napastnika (strzały, 

wybijane szyby, krzyki itp.) należy: 

a)      zachować absolutną ciszę, 

b)      nie próbować uciekać ani walczyć, 

c)      pozostać w pomieszczeniu, w którym dotarła do nas informacja (alarm) o 

ataku, 

Sposób ogłaszania i odwoływania alarmu w sytuacji wtargnięcia uzbrojonego 
napastnika/terrorysty 

w Zespole Szkół Budownictwa Nr 1 
w Poznaniu przy ul. Rybaki 17 

Sposób ogłaszania alarmu Sposób odwoływania alarmu 

za pomocą dzwonka 
elektrycznego 

za pomocą 
radiofonii szkolnej 

lub głosem 

za pomocą dzwonka 
elektrycznego 

za pomocą radiofonii 
szkolnej 

lub głosem 
Cztery krótkie 
dźwięki dzwonka 

Powtarzana 
trzykrotnie 
zapowiedź słowna: 
Uwaga! Uwaga! 
Ogłaszam alarm! 

Jeden długi dźwięk 
dzwonka. 

Powtarzana 
trzykrotnie zapowiedź 
słowna: 
Uwaga! Uwaga! 
Odwołuję alarm! 
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d)     zamknąć drzwi wejściowe do pomieszczenia od wewnątrz i je 

zabarykadować (szafkami, stołami, krzesłami itp.), 

e)      odsunąć się od drzwi i okien, tak aby nie pozostawać na linii ewentualnego 

strzału, 

f)       położyć się na podłodze i czekać na przyjazd Policji, 

g)      jeśli to możliwe – jednocześnie zawiadomić Policję lub służby po numerem 

112 podając jak najwięcej szczegółów, dotyczących zdarzenia. 

2.    Po przybyciu Policji lub innych służb ratowniczych, to funkcjonariusze tych służb 

przejmują kierowanie akcją ewakuacyjną i/lub ratunkową i należy bezwzględnie 

wykonywać ich polecenia. 

5.       Zasady postępowania w sytuacji zakładniczej/zachowania się wobec terrorysty 

(napastnika). 

1.    Nie uciekać! 

2.    Nie stawiać oporu! 

3.    Nie walczyć! 

4.    Jeśli to możliwe starać się unikać dłuższego kontaktu wzrokowego z terrorystą. 

5.    Nie odwracać się tyłem do terrorysty. 

6.    Wykonywać polecenia terrorysty, nie dyskutować, przemyśleć swoje odpowiedzi. 

7.    Starać się nie zwracać na siebie uwagi (nie zadawać terroryście zbyt wielu pytań, nie 

obrażać, nie prowokować itp.). 

8.    Zachować spokój. 

9.    Zawsze pytać o pozwolenie, np. na pójście do toalety, wstanie, otworzenie torby, 

zażycie leków  itp.). 

10.     Spełniać żądania terrorystów (np. oddać przedmioty osobiste, dokumenty itp.). 

11.     Jeśli to możliwe usunąć/wyrzucić niepostrzeżenie oznaki zajmowanej pozycji 

zawodowej (np. identyfikatory), które mogłyby powodować agresję terrorysty. 

12.     Pamiętać, że wśród zakładników może znajdować się współpracownik terrorysty. 

13.     Staraj się zapamiętać jak najwięcej szczegółów dotyczących napastników/porywaczy, 

terrorystów i otoczenia. 

 

6.    Zasady postępowania w trakcie operacji antyterrorystycznej. 

1.    Nie uciekać z miejsca zdarzenia, nie wykonywać gwałtownych ruchów, żeby nie zostać 

uznanym za terrorystę. 
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2.    Położyć się na podłodze, znaleźć najbliższą osłonę (krzesło, biurko, szafa itp.), trzymać 

ręce z otwartymi dłońmi najlepiej na wysokości głowy. 

3.    Nie próbować pomagać, nie atakować terrorystów. 

4.    Słuchać poleceń i instrukcji grupy antyterrorystycznej oraz wykonywać ich polecenia. 

5.    Nie zadawać pytań, nie dyskutować. 

6.    Nie wolno trzeć oczu w przypadku użycia przez Policję granatów łzawiących. 

7.    Po wydaniu polecenia wyjścia – jak najszybciej opuścić pomieszczenie, nie 

zatrzymywać się (np. w celu zabrania rzeczy osobistych). 

8.    Odpowiadać na wszystkie pytania funkcjonariuszy, które mają potwierdzić naszą 

tożsamość i wykluczyć nas z grona podejrzanych (terrorystów, współpracowników 

terrorystów). 

9.    Starać się zachować spokój, nie panikować w czasie akcji antyterrorystycznej. 

10.     Pamiętać, że wszystkie czynności prowadzone przez grupę antyterrorystyczną, 

podejmowane są dla naszego bezpieczeństwa. 
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4. SPOSOBY ZABEZPIECZENIA PRAC NIEBEZPIECZNYCH POD WZGLĘDEM 

POŻAROWYM. 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej oraz 

rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. 

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, 

należy wprowadzić instrukcję zabezpieczenia prac pożarowo niebezpiecznych obowiązującą 

na terenie Zespołu Szkół Budownictwa Nr 1. Instrukcja ma na celu określenie obowiązków 

i odpowiedzialności pracowników za zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego przy 

wykonywaniu prac pożarowo niebezpiecznych. 

Pod pojęciem prac pożarowo niebezpiecznych należy rozumieć wszelkie prace, nie 

przewidziane normalnym tokiem pracy lub prowadzone poza wyznaczonymi do tego celu 

miejscami, jak: 

1) prace remontowo – budowlane związane z użyciem ognia otwartego, prowadzone 

wewnątrz obiektu, na przyległym do niego terenie, w sąsiedztwie składowanych 

materiałów palnych lub palnych elementów konstrukcyjnych bądź wystroju wnętrz 

budynku, 

2) prace związane ze stosowaniem gazów, cieczy i pyłów palnych, 

3) prace prowadzone w strefie zagrożonej wybuchem (np. w pomieszczeniach, 

w których prowadzone były wcześniej prace z użyciem gazów, cieczy lub pyłów 

palnych). 

Do powyżej wskazanych prac zaliczyć należy w szczególności: 

1. Wszelkie prace z otwartym ogniem, np.: 

 spawanie, cięcie gazowe i elektryczne, 

 podgrzewanie instalacji (rozmrażanie), urządzeń i zaworów, 

 podgrzewanie lepiku, smoły itp., 

 rozniecanie ognisk, 

 używanie materiałów pirotechnicznych. 

2. Wszelkie prace związane ze stosowaniem cieczy, gazów i pyłów, przy których mogą 

powstać mieszaniny wybuchowe, np.: 

 przygotowanie do stosowania gazów, cieczy i pyłów palnych, 

 stosowanie cieczy palnych do malowania, lakierowania, klejenia, mycia, impregnacji, 

nasycania, 

 suszenia substancji palnych, 
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 usuwania pozostałości tych substancji ze stanowisk pracy. 

Do przestrzegania postanowień instrukcji zobowiązani są wszyscy pracownicy 

uczestniczący bezpośrednio lub pośrednio w wykonywaniu prac niebezpiecznych pożarowo 

oraz pracownicy nadzorujący przebieg tych prac, w tym również pracownicy firm czy 

zakładów, niebędący pracownikami Zespołu Szkół Budownictwa Nr 1, a wykonującymi prace 

zlecone na jego terenie lub otoczeniu. 

Obowiązek zapoznania osób wykonujących i nadzorujących prace niebezpieczne 

pożarowo z postanowieniami instrukcji zabezpieczenia prac pożarowo niebezpiecznych 

należy do pracownika, któremu powierzono prowadzenie spraw ochrony przeciwpożarowej. 

Postanowienia powinny być zawarte w umowach na wykonanie prac niebezpiecznych 

pożarowo. 

 

4.1. INSTRUKCJA ZABEZPIECZENIA PRAC NIEBEZPIECZNYCH POŻAROWO. 

Zasady organizacyjne przy ustalaniu zabezpieczeń przeciwpożarowych prac 

niebezpiecznych pożarowo. 

1. Prace niebezpieczne pożarowo mogą być wykonywane na terenie Zespołu Szkół 

Budownictwa Nr 1 w Poznaniu przy ul. Rybaki 17 pod warunkiem spełnienia wymagań z 

zakresu ochrony przeciwpożarowej, obowiązujących przed, w trakcie ich wykonywania 

oraz po zakończeniu prac. 

2. Wymagania, o których mowa poniżej ustalane są komisyjnie, każdorazowo przed 

rozpoczęciem prac, w oparciu o postanowienia niniejszej instrukcji oraz przepisów 

szczegółowych obowiązujących w przedmiotowej sprawie. 

3. Zasady działania komisji, o której mowa w ust. 2: 

a) skład osobowy komisji stanowią: 

 Dyrektor Zespołu Szkół Budownictwa Nr 1 lub osoba sprawująca dyżur kierowniczy 

– Przewodniczący Komisji, 

 osoba prowadząca sprawy ppoż. – członek Komisji, 

 kierownik (właściciel) grupy (firmy) wykonującej prace – członek Komisji, 

b) prace komisji organizuje Przewodniczący Komisji, 

c) komisja ze swoich prac sporządza „Protokół zabezpieczenia przeciwpożarowego prac 

niebezpiecznych pożarowo” wg Załącznika Nr 1, 

d) po wykonaniu zabezpieczeń określonych w w/w protokole, Przewodniczący Komisji 

wydaje grupie (firmie) pisemne zezwolenie na rozpoczęcie prac wg Załącznika Nr 2, 
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e) do obowiązku Przewodniczącego Komisji należy zorganizowanie i zapewnienie 

dozoru rejonu prac, zgodnie z ustaleniami zawartymi w „Protokole zabezpieczenia 

prac niebezpiecznych pożarowo”. 

4. Po zakończeniu prac całość dokumentów przechowuje się w aktach. 

 

4.2. WYTYCZNE ZABEZPIECZENIA PRAC NIEBEZPIECZNYCH POŻAROWO. 

1. Niedopuszczalne jest jednoczesne prowadzenie prac niebezpiecznych pożarowo takich 

jak spawanie, cięcie mechaniczne lub szlifowanie powodujące iskrzenie itp., 

w pomieszczeniach, w których (lub sąsiadujących z nimi) wykonywane są prace 

z zastosowaniem materiałów palnych, polegające w szczególności na: 

 klejeniu, malowaniu lub myciu z zastosowaniem rozcieńczalników łatwo zapalnych, 

 szlifowaniu (np. cyklinowaniu) powierzchni wykonanych z materiałów łatwo 

zapalnych, 

 zakładaniu palnych izolacji oraz prowadzeniu robót wykończeniowych przy 

zastosowaniu materiałów palnych, 

 montowaniu wyposażenia wnętrz wykonanego z materiałów palnych. 

2. Przygotowanie budynku i pomieszczeń do prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo 

polega na: 

 oczyszczeniu pomieszczeń lub miejsc, gdzie będą wykonywane prace z wszelkich 

materiałów i zanieczyszczeń, 

 odsunięciu na bezpieczną odległość od miejsca prowadzenia prac wszelkich 

przedmiotów palnych i niepalnych w opakowaniach palnych, 

 zabezpieczeniu przed działaniem, np. odprysków spawalniczych materiałów, których 

usunięcie na bezpieczną odległość nie jest możliwe, poprzez osłonięcie ich, np. 

arkuszami blachy, płytami gipsowymi itp., 

 sprawdzeniu, czy znajdujące się w sąsiednich pomieszczeniach materiały lub 

przedmioty podatne na zapalenie wskutek przewodnictwa cieplnego bądź rozprysków 

spawalniczych nie wymagają zastosowania lokalnych zabezpieczeń, 

 uszczelnieniu materiałami niepalnymi wszelkich przelotowych otworów 

instalacyjnych, kablowych, wentylacyjnych itp. znajdujących się w pobliżu miejsca 

prowadzenia prac, 

 zabezpieczeniu przed rozpryskami spawalniczymi lub uszkodzeniami mechanicznymi 

kabli, przewodów elektrycznych oraz instalacji z palną izolacją, o ile znajdują się 

w zasięgu zagrożenia spowodowanego pracami niebezpiecznymi pożarowo, 
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 sprawdzeniu, czy w miejscu planowanych prac lub w pomieszczeniach sąsiednich nie 

prowadzono w ostatnim czasie prac malarskich lub innych, przy użyciu substancji 

łatwo zapalnych, 

 przygotowaniu w miejscu dokonywania prac m. in.: 

- napełnionych wodą metalowych pojemników na rozgrzane odpadki, np. drutu 

spawalniczego, końcówki elektrod itp., 

- materiałów osłonowych i izolacyjnych niezbędnych do zabezpieczenia toku prac, 

- podręcznego sprzętu gaśniczego, 

- zapewnieniu stałej drożności wyjść ewakuacyjnych z miejsca prowadzenia prac 

niebezpiecznych pożarowo. 

3. Przy wykonywaniu prac niebezpiecznych pożarowo przy użyciu cieczy, gazów i pyłów 

mogących tworzyć z powietrzem mieszaniny wybuchowe należy przestrzegać 

następujących zasad: 

 dążyć do zmniejszenia lub eliminacji stref zagrożonych wybuchem poprzez 

wentylowanie (mechaniczne, grawitacyjne) lub przewietrzanie pomieszczeń, 

 na stanowiskach pracy mogą znajdować się stosowane tam ciecze, gazy i pyły palne 

w ilości niezbędnej do prowadzenia prac, z zapasem umożliwiającym utrzymanie 

ciągłości pracy, 

 zapas substancji znajdującej się na stanowisku pracy powinien być przechowywany 

w niepalnych (lub innych dopuszczalnych), szczelnych opakowaniach, 

 pozostawienie opróżnionych opakowań na stanowisku pracy jest zabronione, 

 po zakończeniu prac, wszystkie naczynia i pojemniki należy szczelnie zamknąć lub 

zabezpieczyć w inny sposób przed emisją do otoczenia znajdujących się w nich 

substancji, tworzących z powietrzem mieszaniny wybuchowe, 

 ciecze, gazy i pyły oraz ich pozostałości nie powinny zalegać na urządzeniach, 

stanowiskach i na podłożu. 

4. Miejsca wykonywania prac niebezpiecznych pożarowo należy wyposażyć w podręczny 

sprzęt przeciwpożarowy w ilości i rodzaju umożliwiającym likwidację wszystkich źródeł 

pożaru. 

5. Po wykonaniu prac niebezpiecznych pożarowo w budynku, pomieszczeniu oraz 

w pomieszczeniach sąsiednich, należy przeprowadzać dokładną kontrolę, mającą na celu 

stwierdzenie, czy nie pozostawiono tlących lub żarzących się cząstek w rejonie 

prowadzenia prac, czy nie występują jakiekolwiek objawy pożaru oraz czy sprzęt (np. 

spawalniczy) został zdemontowany, odłączony od źródeł zasilania i należycie 
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zabezpieczony przed dostępem osób postronnych. Kontrolę należy ponowić po upływie 4 

godzin, a w razie konieczności po 8 godzinach, licząc od czasu zakończenia prac 

niebezpiecznych pożarowo. 

6. Prace niebezpieczne pożarowo powinny być wykonane wyłącznie przez osoby do tego 

upoważnione, posiadające odpowiednie kwalifikacje, zaś sprzęt używany do wykonania 

prac powinien być sprawny technicznie i zabezpieczony przed możliwością wywołania 

pożaru. 

7. Butle z gazami sprężonymi mogą znajdować się na terenie obiektu wyłącznie w okresie 

wykonywania prac i pod stałym nadzorem. 

 

4.3. OBOWIĄZKI NADZORUJĄCYCH PRACE NIEBEZPIECZNE POŻAROWO. 

Osoba sprawująca nadzór nad przebiegiem prac niebezpiecznych pożarowo, powinna 

w szczególności: 

 znać obowiązujące przepisy przeciwpożarowe oraz nadzorować przestrzeganie tych 

przepisów przez podległych pracowników, 

 dopilnować, aby przed przystąpieniem do prac niebezpiecznych pożarowo wykonane 

zostały wszystkie zalecenia w zakresie zabezpieczenia obiektu, pomieszczeń, 

stanowisk, przewidziane w protokóle prac lub zezwoleniu na ich przeprowadzenie, 

 sprawdzać zabezpieczenie przeciwpożarowe stanowisk prac niebezpiecznych 

pożarowo oraz wydawać polecenia, gwarantujące natychmiastową likwidację 

stwierdzonych niedociągnięć, 

 wstrzymywać prace, z chwilą stwierdzenia sytuacji stwarzających niebezpieczeństwo 

powstania pożaru, do czasu usunięcia występujących nieprawidłowości, 

 brać udział w kontroli stanowisk, pomieszczeń lub budynku po zakończeniu prac 

niebezpiecznych pożarowo. 

 

4.4. OBOWIĄZKI WYKONAWCY PRAC NIEBEZPIECZNYCH POŻAROWO. 

Osoba wykonująca prace niebezpieczne pożarowo, powinna w szczególności: 

 sprawdzić, czy sprzęt i narzędzia są technicznie sprawne i należycie zabezpieczone 

przed możliwością zainicjowania oraz rozprzestrzeniania pożaru, 

 ściśle przestrzegać zaleceń zawartych w protokóle i zezwoleniu na prowadzenie prac, 

 zapoznać się z przepisami przeciwpożarowymi, obsługą podręcznego sprzętu 

gaśniczego oraz zasadami postępowania w przypadku powstania pożaru, 
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 sprawdzać przed przystąpieniem do prac, czy zostały wykonane wszystkie 

zabezpieczenia przewidziane dla danego rodzaju prac niebezpiecznych pożarowo, 

 sprawdzić przed przystąpieniem do prac, czy stanowisko zostało wyposażone 

w odpowiednią ilość i rodzaj podręcznego sprzętu gaśniczego, 

 rozpocząć prace niebezpieczne pożarowo tylko po otrzymaniu pisemnego zezwolenia, 

względnie na wyraźne polecenie bezpośredniego przełożonego, 

 poinformować pomocników o wymaganiach przeciwpożarowych obowiązujących dla 

wykonywanego rodzaju prac niebezpiecznych pożarowo, 

 przerwać prace w przypadku stwierdzenia sytuacji lub warunków umożliwiających 

powstanie i rozprzestrzenianie pożaru oraz zgłoszenie tego faktu przełożonemu, 

 zgłosić bezpośredniemu przełożonemu o zakończeniu prac niebezpiecznych pożarowo 

oraz informować o ewentualnych faktach zainicjowania ognia, ugaszonego w czasie 

wykonywania prac, 

 dokładnie sprawdzić po zakończeniu pracy, stanowiska i jego otoczenia, w celu 

stwierdzenia czy podczas wykonywania prac niebezpiecznych pożarowo nie 

zainicjowano pożaru, 

 wykonywać wszelkie polecenia przełożonych i organów kontrolnych w sprawach 

związanych z zabezpieczeniem przeciwpożarowym prac i czynności niebezpiecznych 

pożarowo. 
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5. WARUNKI I  ORGANIZACJA EWAKUACJI LUDZI ORAZ PRAKTYCZNE 

SPOSOBY ICH SPRAWDZANIA.  

 

Bezpieczna ewakuacja ludzi z obiektu możliwa jest przy zachowaniu odpowiednich 

warunków techniczno – budowlanych dla dróg ewakuacyjnych i elementów wystroju wnętrz, 

określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 1065) oraz ustaleniu przedsięwzięć organizacyjnych. 

Podstawowe warunki techniczno – budowlane i wymagania dla dróg ewakuacyjnych: 

1) z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi powinna być zapewniona możliwość 

ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnątrz budynku lub do sąsiedniej strefy 

pożarowej, bezpośrednio albo drogami komunikacji ogólnej, zwanymi dalej „drogami 

ewakuacyjnymi” – wymóg spełniony; 

2) ze strefy pożarowej, o której mowa w ust. 1, powinno być wyjście bezpośrednio na 

zewnątrz budynku lub przez inną strefę pożarową, z zastrzeżeniem § 227 ust. 5 – 

wymóg spełniony; 

3) wyjścia z pomieszczeń na drogi ewakuacyjne powinny być zamykane drzwiami – 

wymóg spełniony; 

4) drzwi stanowiące wyjście ewakuacyjne z budynku przeznaczonego dla więcej niż 50 

osób powinny otwierać się na zewnątrz, wymaganie to nie dotyczy budynku 

wpisanego do rejestru zabytków – wymóg spełniony; 

5) wymagane (dopuszczalne) szerokości dróg ewakuacyjnych – korytarze co najmniej 

140 cm (do 20 osób dopuszcza się – 120 cm), drzwi ewakuacyjne – nie mniej niż 90 

cm w świetle – wymóg spełniony; 

6) długość przejścia w pomieszczeniu, mierzona od najdalszego miejsca, w którym może 

przebywać człowiek, do wyjścia na drogę ewakuacyjną (np. korytarz) nie powinna 

przekraczać 40 m, szerokość wyjścia ewakuacyjnego (drzwi) przyjmuje się 0,6 m na 

100 osób mogących jednocześnie przebywać w pomieszczeniu; szerokość ta nie może 

być jednak mniejsza niż 0,9 m; 

7) na drogach ewakuacyjnych zabronione jest stosowanie drzwi rozsuwanych, 

obrotowych lub podnoszonych, jeśli nie ma możliwości ich ręcznego otwarcia; 

8) wysokość dróg ewakuacyjnych nie może być mniejsza niż 2,2 m, natomiast wysokość 

przejścia, drzwi lub lokalnego obniżenia – 2 m; 

9) dopuszczalne długości dojść* ewakuacyjnych powinny być nie większe niż: 
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- przy jednym dojściu 30 m, 

- przy wielu dojściach 60 m. 

* Dojście ewakuacyjne jest to odległość od wyjścia z pomieszczenia na drogę ewakuacyjną 

do wyjścia na zewnątrz budynku albo do drzwi klatki schodowej. Mierzy się ją wzdłuż osi 

dojścia. 

 

5.1. SPOSOBY I ŚRODKI OGŁASZANIA ALARMU O NIEBEZPIECZEŃSTWIE. 

W budynku nie występują specjalistyczne urządzenia do powiadamiania 

o niebezpieczeństwie. W przypadku zagrożenia w następujący sposób należy ogłosić alarm: 

Przy ogłaszaniu alarmu o wystąpieniu zagrożenia pożarem na terenie obiektu należy 

kierować się szczególną rozwagą. Konieczne jest ustalenie faktycznego stopnia zagrożenia 

dla życia i zdrowia osób przebywających w budynku, aby zbyt pochopne ogłoszenie alarmu 

nie doprowadziło do paniki. 

Państwową Straż Pożarną należy powiadomić telefonicznie – tel. 112 lub 998. 

 

5.2. WARUNKI EWAKUACJI. 

Z obiektu na zewnątrz prowadzą dwa wyjścia ewakuacyjne:  

 z budynku głównego ewakuacja powinna przebiegać najkrótszą drogą ewakuacyjną 

do wyjść ewakuacyjnych znajdujących się od ulicy Rybaki oraz ulicy Łąkowej wg 

planu stanowiącego załącznik niniejszej instrukcji; 

 z przybudówki ewakuacja powinna przebiegać najkrótszą drogą ewakuacyjną z Sali 

011, 012 i 013 bezpośrednio wyjściem ewakuacyjnym na zewnątrz budynku, 

natomiast z pozostałej części przybudówki najkrótszą drogą ewakuacyjną do wyjść 

ewakuacyjnych znajdujących się od ulicy Rybaki oraz ulicy Łąkowej wg planu 

stanowiącego załącznik niniejszej instrukcji 

Sposób ogłaszania i odwoływania alarmu pożarowego 
w Zespole Szkół Budownictwa Nr 1 

w Poznaniu przy ul. Rybaki 17 
Sposób ogłaszania alarmu Sposób odwoływania alarmu 

za pomocą dzwonka 
elektrycznego 

za pomocą 
radiofonii szkolnej 

lub głosem 

za pomocą dzwonka 
elektrycznego 

za pomocą radiofonii 
szkolnej 

lub głosem 
Trzy krótkie dźwięki 
dzwonka 

Powtarzana 
trzykrotnie 
zapowiedź słowna: 
Uwaga! Uwaga! 
Ogłaszam alarm 
pożarowy! 

Jeden długi dźwięk 
dzwonka 

Powtarzana 
trzykrotnie zapowiedź 
słowna: 
Uwaga! Uwaga! 
Odwołuję alarm 
pożarowy! 
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5.3. OGÓLNE ZASADY KIEROWANIA EWAKUACJĄ.  

Z chwilą otrzymania informacji o pożarze i podjęciu decyzji o konieczności ewakuacji 

wszyscy pracownicy zobowiązani są do udziału w akcji ratowniczej, gaszeniu pożaru 

i ewakuacji. 

Najważniejszym etapem akcji ratowniczej jest przeprowadzenie ewakuacji ludzi  

z budynku. Ewakuację osób przeprowadza się wykorzystując wszystkie dostępne wyjścia 

ewakuacyjne. Warunki i zasady ewakuacji osób są zależne od miejsca powstania pożaru, przy 

czym ewakuacja powinna w pierwszej kolejności objąć osoby z pomieszczeń najbardziej 

zagrożonych pożarem. Ponadto należy podjąć stosowne działanie zmierzające do opanowania 

paniki i utrzymywania porządku do czasu wyjścia ostatniej osoby poza obręb budynku. 

Osoby znajdujące się w pomieszczeniach należy informować o potrzebie opuszczenia 

budynku sposobami omówionymi wcześniej. O ile to możliwe kierujący ewakuacją powinien 

wyznaczyć osoby spośród pracowników w celu sprawdzenia, czy z zagrożonego miejsca 

zostały ewakuowane wszystkie osoby. 

 

Znaki ewakuacyjne: 

Lp. Symbol 
graficzny Oznaczenie Znaczenie 

1 

 

Wyjście ewakuacyjne Wskazuje miejsce, w którym 
znajduje się wyjście ewakuacyjne 

2 

 

Kierunek do wyjścia 
w dół 

Wskazuje miejsce, w którym 
znajduje się droga ewakuacyjna 

4 

 

Kierunek do wyjścia 
w prawo i prosto 

Wskazuje  kierunek do wyjścia 
ewakuacyjnego 

5 

 

Kierunek do wyjścia 
w lewo i prosto 

Wskazuje  kierunek do wyjścia 
ewakuacyjnego 

6 

 

Kierunek do wyjścia 
w prawo i w dół 

Wskazuje  kierunek do wyjścia 
ewakuacyjnego 

7 

 

Kierunek do wyjścia 
w lewo i w dół 

Wskazuje  kierunek do wyjścia 
ewakuacyjnego 
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8 

 

Miejsce zbiórki 
do ewakuacji 

Wskazuje miejsce zbiórki do 
ewakuacji 

 
 

5.4. WSKAZANIA DLA KIERUJĄCEGO EWAKUACJĄ. 

Ewakuacja osób z budynku lub części budynku powinna nastąpić tylko, gdy: 

- pożar nie został ugaszony w zarodku; 

- istnieje obawa dotarcia wiadomości o powstałym pożarze do ludzi przebywających 

w pomieszczeniach i powstania paniki; 

- zachodzi możliwość przedostania się dymu lub ognia do pomieszczeń, w których 

przebywają ludzie. 

Zakres zadań do wykonania w ramach ewakuacji będzie zależny od sytuacji 

pożarowej i występującego zagrożenia ludzi. Rodzaj konkretnych zadań ustala kierujący akcją 

lub osoba upoważniona do podejmowania decyzji o rozpoczęciu ewakuacji. 

Ogłoszenie decyzji o rozpoczęciu ewakuacji musi być przekazane w sposób spokojny, 

a jednocześnie nakazujący i sugestywny, aby nie doprowadzić do paniki. 

Do czasu przybycia jednostki Państwowej Straży Pożarnej akcją ewakuacyjno-

ratowniczą kieruje Dyrektor lub osoba sprawująca dyżur kierowniczy, a po przybyciu PSP 

wszyscy pracownicy podporządkowują się dowódcy straży pożarnej, informując go                

o zaistniałej sytuacji i wydanych dotychczas poleceniach. 

Konieczność przeprowadzania ewakuacji ludzi z zagrożonych pomieszczeń uzależniona 

jest od stopnia niebezpieczeństwa wynikającego z sytuacji pożarowej. 

Jeśli sytuacja jest groźna i istnieje potrzeba ewakuować ludzi, należy przestrzegać 

następujących zasad: 

 w pierwszej kolejności należy ratować i ewakuować osoby najbardziej poszkodowane,  

 kolejność wyprowadzania osób jest uzależniona od miejsc wybuchu pożaru 

i rozmieszczenia pomieszczeń w stosunku do klatek schodowych budynku, 

 w pierwszej kolejności ewakuuje się ludzi z pomieszczeń najbardziej zagrożonych 

pożarem; osoby zarządzające obiektem, opuszczają pomieszczenia po całkowitej 

ewakuacji osób, 

 w drugiej kolejności należy ratować i ewakuować ważną dokumentację (dokumenty, 

akta finansowe, sprzęt komputerowy, itp.) oraz cenne przedmioty w zależności od 
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stopnia ewentualnego zagrożenia ich przez pożar lub szkody mogące powstać w czasie 

przeprowadzonej akcji (np. zalanie wodą), 

 ewakuację najcenniejszego mienia prowadzi się wyłącznie z pomieszczeń 

bezpośrednio zagrożonych pożarem, 

 w miarę możliwości wraz z ewakuacją należy równolegle przeprowadzić akcję 

gaśniczą przy użyciu gaśnic oraz hydrantów wewnętrznych, 

 kierunki ewakuacji na zewnątrz budynku określają znaki bezpieczeństwa. Stosować 

należy zasadę wyprowadzania ludzi w pierwszej kolejności z piętra objętego pożarem, 

a następnie sukcesywnie z pięter wyższych w zależności od występującego 

zagrożenia, 

 pamiętać należy o usuwaniu materiałów palnych z dróg rozwijającego się pożaru lub 

też o polewaniu zagrożonych powierzchni wodą. W oddalonym od miejsca pożaru 

pomieszczeniu (jeśli zajdzie taka potrzeba) należy oczekiwać pomocy ze strony straży 

pożarnej, która dysponuje sprzętem specjalistycznym do prowadzenia ewakuacji 

z zewnętrznej strony budynku. Rola pracowników polega w tym przypadku, oprócz 

przeprowadzenia ewakuacji, na zapobieganiu panice, 

 poruszając się w pomieszczeniach zadymianych należy poruszać się tak aby głowa 

znajdowała się tam gdzie jest największa ilość powietrza i najlepsza widoczność, (np. 

czołgać się po podłodze bądź przemieszczając się w pozycji na czworaka), 

 drogi oddechowe w dymie zabezpiecza się prowizorycznie przykładając do nosa i ust 

nawilżoną wodą tkaninę (np. chustkę), 

 celem nieutracenia w dymie orientacji (kierunku poruszania się) należy poruszać się 

wzdłuż ścian, 

 odszukując ludzi w pomieszczeniach trzeba uwzględnić fakt, że osoby pozostałe 

wewnątrz, z reguły będziemy znajdować przy drzwiach i oknach, 

 przejawy paniki należy zwalczać w zarodku perswazją, poleceniem ustnym lub nawet 

siłą fizyczną, 

 po przybyciu jednostki Państwowej Straży Pożarnej należy przede wszystkim udzielić 

dowódcy informacji, gdzie i w jakich ilościach znajdują się zagrożeni ludzie. 

 

5.5. ZASADY I WYTYCZNE PRZEPROWADZENIA EWAKUACJI. 

W przypadku zauważenia pożaru, otrzymania wiadomości o pożarze lub zaistnieniu 

innego zdarzenia powodującego zagrożenie pracownicy wykonują następujące czynności: 
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 ustalają dokładne miejsce pożaru, drogi jego rozprzestrzeniania się i zagrożenie dla 

sąsiednich pomieszczeń, 

 alarmują jednostkę straży pożarnej oraz informują właściciel, zarządca budynku lub 

osoba pisemnie upoważnionej, 

 przystępują do ewakuacji ludzi zgodnie z nakazanymi kierunkami ewakuacji 

(oznakowanie dróg, kierunków i wyjść ewakuacyjnych), 

 informują kierującego ewakuacją o istniejącej sytuacji, utrudnieniach w prowadzeniu 

ewakuacji oraz ściśle wykonują jego polecenia, 

 utrzymują ścisłą łączność z innymi osobami biorącymi udział w prowadzeniu 

ewakuacji celem zapewnienia wzajemnej pomocy, 

 jeśli sytuacja na to pozwala, sprawdzają czy ktoś nie pozostał w obiekcie. Należy 

zawsze brać pod uwagę fakt, że w czasie ewakuacji mogą nastąpić takie okoliczności 

jak urazy, omdlenia itp. W tej sytuacji należy przenieść poszkodowanych 

w bezpieczne miejsce, udzielić pierwszej pomocy i zawiadomić pogotowie ratunkowe. 

Ewakuację mienia należy prowadzić na wyraźne polecenie kierownika akcji ratowniczo-

gaśniczej. 

 

5.6. ZASADY POSTĘPOWANIA PRACOWNIKÓW W PRZYPADKU ALARMU. 

Po usłyszeniu sygnału o zagrożeniu pracownicy Zespołu Szkół Budownictwa Nr 1 

powinni: 

Obowiązki Dyrektora: 

a) podejmowanie decyzji o rozpoczęciu ewakuacji i kierowanie nią do przyjazdu straż 

pożarnej; 

b) ewakuowanie się do miejsca zbiórki wyznaczonej przy ul. Rybaki 17, 

c) kierowanie i zbieranie informacji o rezultacie ewakuacji od Wicedyrektora 

i nauczycieli.  

Obowiązki Wicedyrektora: 

a) podejmowanie decyzji o rozpoczęciu ewakuacji i kierowanie nią podczas 

nieobecności Dyrektora do przyjazdu straż pożarnej; 

b) nadzór nad młodzieżą ewakuowaną z budynku szkoły i przebywająca na miejscu 

zbiórki wyznaczonym przy ul. Łąkowej; 

c) kierowanie, zbieranie informacji o rezultacie ewakuacji nauczycieli oraz 

przekazanie tych informacji Dyrektorowi. 
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Obowiązki nauczycieli: 

a) przerywać natychmiast zajęcia, 

b) wydać uczniom polecenie zabrania tylko najważniejszych rzeczy osobistych,  

c) zamknąć okna, 

d) wyłączyć urządzenia elektryczne i gazu znajdujące się w pomieszczeniu, 

e) sprawdzić ilości uczniów obecnych na lekcji, 

f) zabrać wierzchnie okrycie i najważniejsze rzeczy (dokumenty, pieniądze), 

g) opuścić pomieszczenie, nie zamykając go na klucz i udać się w kierunku wyjścia 

ewakuacyjnego, 

h) nadzorować przebieg ewakuacji uczestników na zewnątrz budynku przemieszczając się 

całą zwartej grupie, zgodnie z nakazanymi kierunkami ewakuacji, 

i) po ewakuowaniu na zewnątrz nauczyciele sprawdzają stan osobowy swoich uczniów, 

zapobiegają ewentualnej panice i stosują się do poleceń kierującego akcją. 

W przypadku stwierdzenia nieobecności któregoś z uczniów bądź pracowników, fakt ten 

należy niezwłocznie zgłosić kierującemu akcją,  

j) do czasu podjęcia stosownych decyzji po ewakuacji nauczyciel (kierownik) odpowiada za 

swoją grupę, która zwarta podlega jego opiece, 

k) w zależności od zaistniałej sytuacji miejsce zbiórki ze względów bezpieczeństwa powinno 

obejmować teren przyległy do budynku. 

 

Obowiązki rzemieślnika: 

a) otwieranie wyjść ewakuacyjnych, 

b) pomoc w ewakuacji uczniów, zapobieganie panice i ewakuacji mienia. 

 

Obowiązek pozostałych pracowników: 

a) pomoc w ewakuacji uczniów i zapobieganie panice. 

W czasie trwania ewakuacji obowiązuje zachowanie ciszy i spokoju. Umożliwia to 

wydawanie przez osoby kierujące ewakuacją niezbędnych dyspozycji i wskazówek 

usprawniających przebieg ewakuacji. 

Osoby znajdujące się na korytarzu poruszają się szybkim krokiem w wyznaczonym 

kierunku, nie wolno przebiegać i wyprzedzać osób znajdujących się przed nimi. 

Nie wolno zatrzymywać się ani też podejmować prób poruszania się w kierunku przeciwnym 

wyznaczonemu kierunkowi ewakuacji. 
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Utrzymanie porządku, zapobieżenie panice, zachowanie nakazanych kierunków 

ewakuacji jest warunkiem sprawnego jej przebiegu.  

 

Uwaga: w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia pracownicy podejmują 

natychmiastową ewakuację. 

 

Decyzję o ewakuacji mienia podejmuje Dyrektor Zespołu Szkół Budownictwa Nr 1. 

Ewakuacja kancelarii obejmuje (kolejność): 

 księgi ewidencji uczniów; 

 druki ścisłego zarachowania; 

 księgi inwentarzowe; 

 teczki osobowe pracowników; 

 pieczątki. 

 

5.7. OGÓLNE ZASADY ZACHOWANIA SIĘ W POMIESZCZENIACH 

ZADYMIONYCH.  

Postępowanie w pomieszczeniach zadymionych jest zagadnieniem bardzo istotnym ze 

względu na bezpieczeństwo osób przeprowadzających ewakuację. W celu uchronienia ich 

przed zatruciem, jak również ze względu na ratowane osoby, które mogły już utracić 

przytomność i zatruć się dymem, zwłaszcza jego szkodliwymi dla organizmu substancjami 

jak np. tlenek węgla, należy kierować się następującymi zasadami:  

- wchodzić ostrożnie, uchylając drzwi stopniowo i częściowo, a nie całkowicie,  

- być w pozycji pochylonej lub nawet pełzającej, „na czworakach”, mieć – w miarę 

możliwości - przy sobie zabrane uprzednio podręczny sprzęt przeciwpożarowy, 

- mieć zabezpieczone włosy (owiniętą głowę), 

- mieć usta osłonięte przed dymem chociażby tylko chusteczką lub ręcznikiem 

zmoczonym w wodzie, 

- mieć przy sobie koc gaśniczy dla osłony osobistej.  

Wskazane jest przy tym, aby w pobliżu osoby wchodzącej do zadymionego pomieszczenia 

znajdowała się inna osoba zabezpieczająca w razie konieczności udzielenia pomocy osobie, 

która pierwsza wchodzi do zadymionego pomieszczenia.  

W przestrzeni poziomej (pokój, korytarz) zadymionej należy:  

- przy silniejszym zadymieniu posuwać się w pozycji pochylonej lub czołgającej, aby 

głowa znajdowała się jak najbliżej podłogi, gdzie jest stosunkowo najmniejsze 
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zadymienie i gdzie jest dostęp powietrza od strony uprzednio uchylonych drzwi 

wejściowych, 

- w przypadku dużego zadymienia użyć prądu wody z uprzednio rozciągniętej linii 

wężowej od hydrantu.  

Poszukiwanie w zadymionej przestrzeni osoby przypuszczalnie pozostałej, powinno 

uwzględniać sprawdzenie dokładne miejsc, gdzie się mogła schronić i ulec omdleniu, a więc: 

w szafie, w kątach pomieszczeń, za zasłonami a także w sąsiednich pomieszczeniach - 

wszędzie tam, gdzie pozornie zdawałoby się to niemożliwe i nierozsądne.  

 

5.8. RATOWNICTWO OSOBY, NA KTÓREJ ZAPALIŁA SIĘ ODZIEŻ.  

Sytuacja, gdy na człowieku pali się odzież jest bardzo niebezpieczna i bezpośrednio 

zagrażająca życiu poszkodowanego. W tej sytuacji należy: 

- poszkodowanego (osoby z płonącą odzieżą zazwyczaj biegną) wezwać do upadku 

i tarzania się po podłodze,  

- dogonić poszkodowanego i narzucić na niego koc gaśniczy (w przypadku braku koca 

użyć innego materiału trudnopalnego znajdującego się w pobliżu np. płaszczu, 

marynarki), 

- udzielić pierwszej pomocy medycznej, 

- przekazać osobę poszkodowaną pod opiekę lekarza lub zapewnić szybkie 

przewiezienie do szpitala.  

 

5.9. PRAKTYCZNE PRZEPROWADZENIE EWAKUACJI.  

Zgodnie z § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, 

innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 r., nr 109, poz. 719 ze zm.), właściciel 

lub zarządca obiektu przeznaczonego dla ponad 50 osób będących jej stałymi 

użytkownikami, niezakwalifikowanego do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV, powinien co 

najmniej raz na 2 lata przeprowadzać praktyczne sprawdzenie organizacji oraz 

warunków ewakuacji z całego obiektu. O realizowaniu próbnej ewakuacji należy 

wcześniej poinformować personel szkoły oraz uczniów. 

W przypadku obiektów, w których cyklicznie zmienia się jednocześnie grupa 

powyżej 50 użytkowników, w szczególności: szkół, przedszkoli, internatów, domów 

studenckich, praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji należy 
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dokonywać – co najmniej raz na rok, jednak w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od 

dnia rozpoczęcia korzystania z obiektu przez nowych użytkowników. 

Zgodnie z § 17a ust. 3  przywołanego rozporządzenia właściciel, zarządca lub 

użytkownik obiektu budowlanego lub jego części powiadamia właściwego miejscowego 

komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej o terminie 

przeprowadzenia czynności praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji 

z całego obiektu, nie później niż na 7 dni przed ich przeprowadzeniem. 

Właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu budowlanego lub jego części składa 

protokół, o którym mowa w ust. 4, do właściwej komendy powiatowej (miejskiej) 

Państwowej Straży Pożarnej w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia praktycznego 

sprawdzenia organizacji ewakuacji ludzi w miejsce bezpieczne oraz spełnienia wymagań 

ochrony przeciwpożarowej. 
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6. SPOSOBY ZAPOZNAWANIA UŻYTKOWNIKÓW OBIEKTU, W TYM 

ZATRUDNIONYCH PRACOWNIKÓW Z PRZEPISAMI 

PRZECIWPOŻAROWYMI ORAZ Z TREŚCIĄ PRZEDMIOTOWEJ 

INSTRUKCJI.  

 

6.1. ORGANIZACJA SZKOLENIA PRZECIWPOŻAROWEGO.  

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 

1991 roku (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 1372 ze zm.) właściciel budynku, obiektu budowlanego 

lub terenu, zapewniając ich ochronę przeciwpożarową jest zobowiązany zapoznać 

pracowników z przepisami przeciwpożarowymi. Obowiązek zapoznania z przepisami 

przeciwpożarowymi obowiązuje wszystkich pracowników będących stałymi użytkownikami 

budynku.  

W przypadku wprowadzenia zmian sposobu użytkowania budynku lub wyposażenia 

w nowe urządzenia przeciwpożarowe pracownicy powinni być zapoznani z zaktualizowaną 

instrukcją bezpieczeństwa pożarowego. Szkolenie wstępne z zakresu ochrony 

przeciwpożarowej prowadzi pracownik Służby BHP. 

Szkolenie podstawowe prowadzi oficer, aspirant pożarnictwa lub osoba posiadająca 

odpowiednie kwalifikacje, zgodne ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 o zmianie ustawy 

regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów (Dz. U. 2015 r., poz. 

1505). 

Podstawowym celem szkolenia jest zapoznanie pracowników z występującymi 

zagrożeniami, a w szczególności:  

 dokładne poznanie zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego na danym stanowisku 

pracy,  

 nabycie umiejętności obsługi sprzętu i urządzeń przeciwpożarowych,  

 zachowanie się w czasie pożaru oraz umiejętność prowadzenia zorganizowanej 

ewakuacji ludzi i mienia,  

 poznanie podstawowych zasad gaszenia pożaru w zarodku.  

Każdego pracownika obowiązuje zapoznanie z przepisami przeciwpożarowymi podczas 

szkolenia wstępnego, które przechodzi przed przystąpieniem do pracy oraz szkolenia 

okresowego. Obydwie formy szkolenia należy w sposób wyraźny zaewidencjonować.  

 

6.2. FORMY SZKOLENIA.  

Szkolenie wstępne powinno trwać 45 minut. Jego tematyka obejmuje:  
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- zagrożenie pożarowe występujące na stanowisku pracy, ze szczególnym 

uwzględnieniem urządzeń, instalacji oraz mediów łatwopalnych,  

- zakazy i nakazy w zakresie ochrony przeciwpożarowej,  

- zasady alarmowania straży pożarnej,  

- obsługa podręcznego sprzętu gaśniczego oraz znajomość rozmieszczenia urządzeń 

przeciwpożarowych i głównych wyłączników prądu, gazu, itp.  

- zasady gaszenia pożarów w zarodku i prowadzenia ewakuacji ludzi oraz mienia.  

Szkolenie podstawowe powinno trwać 2 x 45 minut. Tematyka szkolenia obejmuje:  

- zagrożenie pożarowe obiektów, przyczyny powstawania i rozprzestrzeniania się 

pożarów oraz czynniki mające na to wpływ,  

- obowiązujące przepisy o ochronie przeciwpożarowej dotyczące zabezpieczenia 

budynków, instalacji i przygotowania obiektów do działań ratowniczych,  

- zadania i obowiązki pracowników w razie powstania pożaru (zasady gaszenia, 

alarmowania, prowadzenia ewakuacji),  

- praktyczne użycie podręcznego sprzętu gaśniczego oraz właściwości środków 

gaśniczych.  

 

6.3. SPOSOBY ZAZNAJAMIANIA PRACOWNIKÓW Z TREŚCIĄ „INSTRUKCJI 

BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO”.  

Fakt zapoznania się pracowników z treścią „Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego” 

należy potwierdzić na piśmie zgodnie z Załącznikiem Nr 4 Oświadczenie o zapoznaniu 

z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego. 
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7. ZADANIA I OBOWIĄZKI W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 

DLA OSÓB BĘDĄCYCH ICH STAŁYMI UŻYTKOWNIKAMI. 

 

Zgodnie z art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 

przeciwpożarowej osoba fizyczna, osoba prawna, organizacja lub instytucja korzystające ze 

środowiska, budynku, obiektu lub terenu obowiązane są zabezpieczyć je przed zagrożeniem 

pożarowym lub innym miejscowym zagrożeniem. Właściciel, zarządca lub użytkownik 

budynku, obiektu lub terenu, a także podmioty, o których mowa wyżej ponoszą 

odpowiedzialność za naruszenie przepisów przeciwpożarowych, w trybie i na zasadach 

określonych w innych przepisach, między innymi w art. 82 Kodeksu wykroczeń. 

Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej każdy: „kto 

zauważy pożar, klęskę żywiołową lub inne miejscowe zagrożenie, jest obowiązany 

niezwłocznie zawiadomić osoby znajdujące się w strefie zagrożenia oraz: centrum 

powiadamiania ratunkowego lub jednostkę ochrony przeciwpożarowej albo Policję bądź 

wójta albo sołtysa”. 

Oprócz zapisów w ustawie o ochronie przeciwpożarowej zadania i obowiązki 

w zakresie ochrony przeciwpożarowej zawarte zostały również w Kodeksie pracy. 

W art. 2091 § 1 Kodeksu pracy zapisano, że pracodawca jest obowiązany m.in. zapewnić 

środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, zwalczania pożarów 

i ewakuacji pracowników. Pracodawca ma również obowiązek wyznaczyć pracowników do 

wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników. § 3 tegoż 

przepisu określa, że liczba wyznaczonych pracowników ich szkolenie oraz wyposażenie 

powinny uwzględniać rodzaj i poziom występujących zagrożeń.  

Ponadto w art. 2071 § 1 ust. 3b i § 2 KP określono, że pracodawca obowiązany jest m.in. 

przekazywać pracownikom informację o pracownikach wyznaczonych do wykonywania 

działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników. Informacja o powyższych 

pracownikach obejmuje: 

1) imię i nazwisko, 

2) miejsce wykonywania pracy, 

3) numer telefonu służbowego lub innego środka komunikacji elektronicznej. 

Powyższe zapisy zawarte w art. 2071 i 2091 Kodeksu pracy obowiązują od dnia 5 sierpnia 

2009 r. 
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Kodeks pracy określa również obowiązki pracownika oraz odpowiedzialność porządkową 

pracowników, i tak: 

- w art. 100 § 2 ust. 3 określono, że pracownik jest obowiązany w szczególności 

przestrzegać przepisów i zasad bezpieczeństwa pracy, a także przepisów 

przeciwpożarowych; 

- art. 108 § 1 i 2 określa, że za nieprzestrzeganie przez pracownika (między innymi) 

przepisów przeciwpożarowych pracodawca może stosować kary upomnienia, nagany 

oraz kary pieniężne. 

Odpowiedzialność za naruszenie przepisów przeciwpożarowych określona została w art. 82 

ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń, który stanowi: 

Art. 82. § 1. Kto dokonuje czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie 

się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji, polegających na: 

1) niedozwolonym używaniu otwartego ognia, paleniu tytoniu i stosowaniu innych 

czynników mogących zainicjować zapłon materiałów palnych, 

2) wykonywaniu prac niebezpiecznych pod względem pożarowym bez ich wymaganego 

zabezpieczenia, 

3) używaniu instalacji, urządzeń i narzędzi niepoddanych wymaganej kontroli lub 

niesprawnych technicznie albo użytkowaniu ich w sposób niezgodny 

z przeznaczeniem lub warunkami określonymi przez producenta, jeżeli może się to 

przyczynić do powstania pożaru, wybuchu lub rozprzestrzeniania ognia, 

4) napełnianiu gazem płynnym butli na stacjach paliw, stacjach gazu płynnego 

i w innych obiektach nieprzeznaczonych do tego celu. 

5) nieprzestrzeganiu zasad bezpieczeństwa przy używaniu lub przechowywaniu 

materiałów niebezpiecznych pożarowo, w tym gazu płynnego w butlach, 

6) garażowaniu pojazdu silnikowego w obiektach i pomieszczeniach nieprzeznaczonych 

do tego celu z nieopróżnionym zbiornikiem paliwa i nieodłączonym na stałe 

zasilaniem akumulatorowym, 

7) składowaniu materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących 

ewakuacji lub umieszczaniu przedmiotów na tych drogach w sposób zmniejszający 

ich szerokość albo wysokość poniżej wymaganych wartości, 

8) składowaniu materiałów palnych na nieużytkowych poddaszach lub na drogach 

komunikacji ogólnej w piwnicach, 

9) składowaniu materiałów palnych pod ścianami obiektu bądź przy granicy działki, w 

sposób naruszający zasady bezpieczeństwa pożarowego, 
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10) uniemożliwianiu lub ograniczaniu dostępu do urządzeń przeciwpożarowych, gaśnic, 

urządzeń uruchamiających instalacje gaśnicze i sterujących takimi instalacjami oraz 

innymi instalacjami wpływającymi na stan bezpieczeństwa pożarowego obiektu, 

wyłączników i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego, kurków głównej instalacji 

gazowej, a także wyjść ewakuacyjnych oraz okien dla ekip ratowniczych, 

11) uniemożliwianiu lub ograniczaniu dostępu do źródeł wody do celów 

przeciwpożarowych, 

podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany. 

 

§ 2. Kto, będąc obowiązany na podstawie przepisów o ochronie przeciwpożarowej do 

zapewnienia warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu lub terenu, nie dopełnia 

obowiązków polegających na: 

1) zapewnieniu osobom przebywającym w obiekcie lub na terenie odpowiednich 

warunków ewakuacji, 

2)  wyposażaniu obiektu lub terenu w urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice, 

3) utrzymywaniu urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w stanie pełnej sprawności 

technicznej i funkcjonalnej, 

4) umieszczeniu w widocznych miejscach instrukcji postępowania na wypadek pożaru 

wraz z wykazem telefonów alarmowych oraz wymaganych informacji, 

5) oznakowaniu obiektu odpowiednimi znakami bezpieczeństwa, 

6) utrzymywaniu dróg pożarowych w stanie umożliwiającym wykorzystanie tych dróg 

przez pojazdy jednostek ochrony przeciwpożarowej, 

7) zapewnieniu usuwania zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych, 

8) zachowaniu pasa ochronnego o szerokości minimum 2 m i nawierzchni z materiałów 

niepalnych lub gruntowej oczyszczonej, wokół placów składowych, składowisk przy 

obiektach oraz przy obiektach tymczasowych o konstrukcji palnej, 

9) przestrzeganiu zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego podczas zbioru, transportu 

lub składowania palnych płodów rolnych, 

 

podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany. 

 

§ 4. Kto wypala trawy, słomę lub pozostałości roślinne na polach w odległości mniejszej niż 

100 m od zabudowań, lasów, zboża na pniu i miejsc ustawienia stert lub stogów bądź w 
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sposób powodujący zakłócenia w ruchu drogowym, a także bez zapewnienia stałego nadzoru 

miejsca wypalania, 

 

podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany. 

 

§ 5. Kto w inny sposób nieostrożnie obchodzi się z ogniem, podlega karze aresztu, grzywny 

albo karze nagany. 

 

Art. 82a. § 1. Kto w razie powstania pożaru nie dopełnia obowiązku określonego 

w przepisach o ochronie przeciwpożarowej oraz Państwowej Straży Pożarnej w postaci: 

1) niezwłocznego zawiadomienia osób znajdujących się w strefie zagrożenia oraz: 

centrum powiadamiania ratunkowego lub jednostki ochrony przeciwpożarowej albo 

Policji bądź wójta albo sołtysa, 

2) podporządkowania się zarządzeniu kierującego działaniem ratowniczym, 

3) udzielenia niezbędnej pomocy kierującemu działaniem ratowniczym, na jego żądanie, 

 

podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany. 

 

§ 2. Tej samej karze podlega, kto utrudnia prowadzenie działań ratowniczych, 

a w szczególności utrudnia dojazd do obiektów zagrożonych jednostkom ochrony 

przeciwpożarowej, prowadzącym działania ratownicze. 

§ 3. Kto uniemożliwia lub utrudnia przeprowadzenie czynności kontrolno-rozpoznawczych 

z zakresu ochrony przeciwpożarowej przez uprawnionego strażaka Państwowej Straży 

Pożarnej, 

 

podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. 
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Załącznik Nr 1 

PROTOKÓŁ NR ........ 

zabezpieczenia przeciwpożarowego prac niebezpiecznych pożarowo 

1. Nazwa i określenie pomieszczenia i miejsca, w którym przewiduje się wykonywanie 

prac: ....................................................................................................................................... 

2. Technologia prac przewidzianych do realizacji: ................................................................... 

3. Właściwości pożarowe materiałów palnych występujących w pomieszczeniu – miejscu 

pracy:  …................................................................................................................................ 

4. Rodzaj elementów budowlanych (zapalność) występujących w danym pomieszczeniu lub 

rejonie przewidywanych prac niebezpiecznych pożarowo:................................................... 

............................................................................................................................................... 

5. Rodzaj wykonywanych prac w pomieszczeniach sąsiadujących z pomieszczeniami 

(miejscami) wykonywania prac niebezpiecznych pożarowo oraz sposoby zabezpieczeń 

obszarów sąsiadujących:....................................................................................................... 

6. Sposób zabezpieczania przeciwpożarowego pomieszczenia, stanowiska, urządzenia itp. 

na okres wykonywania prac niebezpiecznych pożarowo: …................................................ 

................................................................................................................................................ 

7. Ilość i rodzaj podręcznego sprzętu gaśniczego dla zabezpieczenia toku prac 

niebezpiecznych pożarowo: ………………………………………………………......... 

Środki i sposób alarmowania współpracowników oraz straży pożarnej w przypadku 

powstania pożaru: ….......................................................................................................... 

8. Osoba(y) odpowiedzialna(e) za całokształt przygotowania zabezpieczenia 

przeciwpożarowego toku prac: …......................................................................................... 

9. Osoba(y) odpowiedzialna(e) za nadzór nad stanem zabezpieczenia pożarowego w toku 

wykonywania prac: ............................................................................................................... 

10. Osoba(y) odpowiedzialna(e) do przeprowadzenia kontroli rejonu prac po ich 

zakończeniu: …………....................................................................................................... 

 

 PODPISY CZŁONKÓW KOMISJI: 
 (imię i nazwisko, stanowisko) 

 ..................................................... 

 ..................................................... 

 ..................................................... 

Poznań, dnia ..................................... 
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Załącznik Nr 2 

ZEZWOLENIE Nr......... 

na przeprowadzenie prac niebezpiecznych pożarowo 

1. Miejsce prac: ........................................................................................................................... 
(pomieszczenie, instalacja itp.) 

2.Rodzaj pracy: ........................................................................................................................... 

3.Czas pracy: dnia.................................... od godz. .......................... do godz. .......................... 

4.Zagrożenie pożarowe (wybuchowe) w miejscu pracy: ............................................................ 

...................................................................................................................................................... 

5.Sposób zabezpieczania przed możliwością zainicjowania pożaru (wybuchu): ....................... 

...................................................................................................................................................... 

6. Środki zabezpieczenia: 

a) przeciwpożarowe: ............................................................................................................ 

b) BHP: ................................................................................................................................ 

c) inne: ................................................................................................................................. 

7.Sposób wykonywania pracy: .................................................................................................... 

8.Odpowiedzialny za: 

a) przygotowanie miejsca pracy, środków zabezpieczających i zabezpieczenie toku prac 

niebezpiecznych pożarowo:* 

................................................................................. Wykonano: ................................................. 
(imię i nazwisko – stanowisko)                 (podpis) 

b).  wyłączenie w rejonie prac prądu elektrycznego:* 

................................................................................. Wykonano: ...................................... 
(imię i nazwisko – stanowisko)                 (podpis) 

b)  dokonanie analizy stężeń par cieczy, gazów, pyłów, w zakresie występowania 

niebezpiecznych stężeń:* 

................................................................................. Wykonano: ....................................... 
(imię i nazwisko – stanowisko)                 (podpis) 

c)  stosowanie środków zabezpieczających organizację pracy i instruktaż * 

................................................................................. Wykonano: ...................................... 
(imię i nazwisko – stanowisko)                 (podpis) 

*- niepotrzebne skreślić. 

9. Zezwalam na rozpoczęcie prac: 

W dniu(ach) ............................................ od godz. ......................... do godz. ........................ 

(zezwolenie jest ważne tylko po złożeniu podpisów przez osoby wymienione w pkt. 8) 

 

.............................................                                ........................................... 
(wnioskujący)                                                                         (Przewodniczący Komisji) 
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10. Prace zakończono w dniu .......................................................... o godzinie .......................... 

Wykonawca: ................................................................................................................................ 

(imię i nazwisko) 

11. Stanowisko pracy i jego otoczenie zostało sprawdzone i nie stwierdzono zaniedbań  

mogących zainicjować pożar. 

Stwierdzam odebranie robót:                                      Skontrolował: 

.................................................                    ............................................... 
(podpis)                                                                          (podpis) 

Uwaga: Odbierający prace przekazuje zezwolenie Przewodniczącemu Komisji celem  

włączenia do akt. 
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Załącznik Nr 3 

WYKAZ PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH 

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. 

2019 r., poz. 1372 ze zm.). 

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2019 r., poz. 

1186 ze zm.). 

3. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 o zmianie ustaw regulujących warunki do 

wykonywania niektórych zawodów (Dz. U. 2015 r., poz. 1505) 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst 

jednolity Dz. U. 2019 r., poz. 1065).  

5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  7 czerwca 

2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 r. Nr 109, poz. 719 ze zm.). 

6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. 

w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 

2009 r., Nr 124 poz. 1030). 

7. PN-EN ISO 7010 Symbole graficzne - Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa 

- Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa. 

8. PN-EN 3-7+A1:2008 Gaśnice przenośne. Część 7: Charakterystyki, wymagania 

eksploatacyjne i metody badań. 

9. PN-EN 1838:2013-11 Zastosowania oświetlenia. Oświetlenie awaryjne. 

10. PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Obliczenia obciążenia 

ogniowego oraz wyznaczenie czasu trwania pożaru. 
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Załącznik Nr 4 

Poznań, dn. ………..………….. r. 

 

……………………………………………  
/nazwisko i imię/ 

 

OŚWIADCZENIE 

 

1. Oświadczam, że zostałem(am) zapoznany(a) z przepisami, z zakresu ochrony 

przeciwpożarowej, postępowaniem na wypadek pożaru i sposobu ewakuacji, zawartymi 

w Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego opracowanej dla Zespołu Szkół Budownictwa Nr 1 

w (61-883) Poznaniu przy ul. Rybaki 17. 

 

Ustalenia Instrukcji przyjmuję do wiadomości i przestrzegania. 

 

 

 

 

 

 

……….………………………………… …….…………………………………… 
  /podpis pracownika/ /podpis osoby przeprowadzającej szkolenie/ 

 
 

 
 
…….…………………………………… 

   /podpis przyjmującego oświadczenie/ 
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Załącznik Nr 5 
 

KARTA OKRESOWEJ AKTUALIZACJI 
INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO 

(wykonywać co najmniej raz na dwa lata) 
 

Lp. Aktualizacja w zakresie: Data aktualizacji Osoba dokonująca 
aktualizacji 

 
 
 
1 

 
 
 

   

 
 
 
2 

 
 
 

   

 
 
 
3 

 
 
 

   

 
 
 
4 

 
 
 

   

 
 
 
 
5 

 
 

  
 

 

 

 

 
 
 
 
6 

 
 

   

 


